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gepes kultura hidnyartil beszalbaUink
A komputereltet sok helyutt nem hasz-

naljak, rosazul hasznaijak.

2, Mirejdk aHaiSban a szem&tyisz&mlt6-
gopetc ?

Eddigieknel sLzubjektivebb uelemenyem
szerint pentosan az etobb fiianyolt kul-

tiira potlSsaban leheina nagy szerepukn

A hatalrnas as draga 6nasoknfil jdwat

olcs6bban h jovai kavesebb szaUemi be-

foktetes Aran sokka I tdbb ernhert ismer-

tethetnek meg- ezoktathatnak hozzfl frgy

magasabbrandG, fagyalma2ettebb, ob-

jaktivabb gondolkod^smddho*.

Vadonatuj dologrdl Ieven sz6, plllanat-

nyiliiy nehezen tippelheto mag. Many

szakemherre le$z szukseg, aki - azonnal

megtalalja a , , H
Fi

betGt a bMian tyGzetan

:

- ibkeietesen programoz BASIC nyel-

van; - tobbfaJa magassiintu nyeluat

ismar; - Z-80 utasltaskeszlettel o parti I

:

- vazerlasi feladatokat old mag, stta.

Merthogy ezekre senki sem tudhatja a

valaszt. calunk egyelo>e a* lehet csu-

pan + hogy minel tftbb embart baratkoz-

tpssunk meg a azamitogepekkd. Telje-

Ben Jogos az az dszrevetsl. hogy nagyon
keves az „e" rtelrnes szoftvet" is. Szabad-

jon megjegyeznL nam ez az egyetlen

terulst, ahol anarchla jaltemzo.

J. Mire nem ftutf jd a sttmitdgvp ?

A latszattai es a bazai gyakoriattal el-

lant^tben, nem noveli az adminisztrfi-

eidt + Warn szuks£ges peldAul, hogy a ha-

gyomanyos, kezl konyveles mellett gap-

konyveljenek, hanem ellenkezoleg : lit-

azam-csokkentesaal jarhatna. idot taka-

rithatna meg a korszerubb toevezet^se

A szamltag^p nem dolgozik rielyettiink.'

Ezt a nyuQati vUagban sem ailitottek

soha, esetleg nem fogalmaztak meg

f, Qgy ittataban, mira J6k a sz&mitS-

gepek, tnityvn hasznukat &rzi az &ttag-

ember (a r,m«zm pofgar") ?

A penzvil&g, a (tudomanyos) informa-

cmk kezelesa, az ipan robotok. a terme-
las kidegiib iranyftaaa egy fejletl or-

szdgban ma mar elkepzalhetetlen ma-
gasfoku elekUDfiika nelkul. Egy szimu-
l^cifival megvizs^alt (tervezett, b^alh

ton) kdzuti jelzolarnparendszer tobb
energ lit apdroU mint efly kormanvferi-
dat^t. A jo raktSr-nyiluantartas segitsa-

gevol a hianycikkek okozta bossz^sag
szinta ismaretlen lanna. A japan gazda-
sagi csoda agylk rugdja a fa" Laimetes
elaktronizaltaSg, A sort folytatja a tv*

ben Jithetd kivalo *orozat: MOsoron a

Term^szetesan vaszefyai is vannak a

lagu/abb ipari forradatomnak, de mm-
den u) dolog rejt buktatdkat. Azt is el

kail ismefJli. hogy szbrvinyos rugaazko
dasok Magyarorszagon is tapasztalha-

V&Halkozdk f6ruma - egy gm tagjai „kikdpeznek" bennunket ^rkepzesb6l

Mit tud On az ON-r6l? - m6rmint az AIRCOMP 1 6 ON - j^r6l ? --&mit nem tud,

most meg tudhatja, ,

.

KIT - itt az elso magyar hazilagosan elkeszithet6 sz^mit6gep! - kapcsolasi

rajzzal, alkatr^szlistaval kieg^szitett ismertetfink szerz6je a (( szerz6": Lukacs Jozsef

Programaj&nlat - grafikonrajzolni is tud a Commodore 64

Sorvezeto olvas6ink kovetel6 rabeszelesenek engedve utnak indftjuk

a g^pi k6du programozas alapjait magyar^zo uj sorozatunkat !
- szerz6je

Szekely Jen6

Posts - ket diakolvas6nk ajanlata programjaink „bombabiztos" {es folosleges

- a szerk.) ve'delmere

Zs&kbamacska - egy feladat a zsakban Iev6 macskakkal, amelynek

megoldasa maga a kerdes. s nyeremenye egy igazi zsakbamacska
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vMagosan hpgy dolgoznt ezutan is kelL
csak esatleg kellamasebb, tisztahb,
ktfnnyebb munkat tMgezve, A rabszolga-
tartas a tart6k at is deformafta* ez6rt
ijedtem meg kisse a <,hazi rabszoJga"
kitetei ofvastan.
Ugyancsak veszelyes a komputert kiza^
rdlag jatekka degradalni A fogyaszt6i
tarsadalorn fura meJIektermaka az a
funkcio, a .Csiltagok h&barujgnak"

( a
kepregenynek kdzali rakona, Nalunk is

igan nepazaruak a fovoldozas jatekqk.
ami nam tragedte. csak azon sajnalkoz-
hatunk, hogy ezt az enargiat (idot) £rteU
mesebb teveJeanysagre is fordfthatnak
gyerekeink. Sokkal hatekonyafab es pro-
duktfvabb terulet a logikai jatakok kdra.
sajnos ifyon program < kin 3 fat szmten
r*1ka.

4. Min? ha&zn&tom Sn a szamttQgppe-

6-7 even karasiztul kutat6 malcmatikus
kei it tevakenykedtam tbmegkiszofgald
rendszerek (teleton. kozlakedes. keras-
kedelem stb.) vizsgaiataval. EzzaL kap-
csolatoa. On- ludomanyos jellegfj prog-
ramokat irtam. joMahat az egyetemen
tobbnyire a szamitdgeo as matematika
elrensegas voftat sugaMtak (16 4vef).
A/otd foleg oktato-programokat ter-
malek. Minthogy ozak nam tekinthetok
tiprkus igenynek, mondok nehany agyab
peldat.

Kot eve meg karesetl vafaki, irjak prog*
ram or melynak aegitsegeval 60%-os
eseliyol tud harmas talafatpt produkalnr
a 1 o it on Kel nap alatt ka sz volt egy val-
tozat. amelyrdl krdarult, hogy nam to-
ke Iat as, To bb ifnk tdbb hdnapos f&rad'
saga maggyGzOtt, hogy ezon egyszerG
feladat nam konnyCL sdt ax6ta kidertilt,
mrszerint a problem a* megoldatlan : a
matematika a &zuksages szelviny-
Gzamot, $am a khbltes mikantjet nam
Jsmeril

Munkahelyemen egy eg£sz idenyben
lan 6 pontvarsany folyik kb, €0 teniszazo*
kdzott. Egy igen ruga Imas szisztema Jd-
voltabol evi nehany szaz merfcoies alas-
j an aHendoan hetre kesz so rrend all

randefkezesre - tarmes^etesan sza miio
gap sag itseg aval.

Nyari ta bora ink resztvevoinek (kb. 300
to} 8-10 adatat tartjuk nyifvirt, aminak
alapjao bdrmikor rnagSl^apEthat6, ki ml-
kor jart hozzank, mit csinalt^ malyik a
lagtarmekenyabb korofiztaly atb.

A S3;antcndre1 u ton laud falzdl£mpasor
rengatag bosszuseqot okoz, fgy kfprd-
baltam, ba ludn^m-e jobbati allitani a
„zold hullamot"? A valaszt az olvasd
fantaziaj^ra bfzom.

Mondanivaldm szampontjabd] nam a
programok late, hasznalatg a leg font o-
sabb, hanem az d hogy ezekkel a karde-

sekkal ^rzasem szarint mag aS3bb szin-
tefl tudtam foglafkozni, mint kornouter
n^lkuL Sot a lotto kerdessol foikcresett
hfros matemattkusok kdzQI la azoktdt
kaptam tdbb informaoiot, akik valami-
lyen kapcsolacban JSIJtak mar azimitd-
geppel. (Ebbdl MATEMATIKA = SZA-
MlTASTECHNtKA nam kovetkazik, csak
annyi. hogy adot! faradatnal s eg Hem
tud a gepr) Aktk reszt vettak arvnak a
tankonyvnek a szuletasabaf> r amalyik a
leandd marndkokat tanitja kdzuti for-
galmat szervezni, azoknak meg az isma-
rdsei sam Igan hasznalhattak arialma-
sen szamitdgdpet.

Fontos magjagyazni. hogy a programo-
kat namcsak meglrni r has^nalni ja sok~
falakappen lahatF ^AtJag-tottdzd"

1

is-

merosdmat nam ardekalte a matematf.
kat li aitar

p ot Mt nap alatt ki tudtam
al^gHeni par oldaios szamoszloppaL
emit maganugykant prdbdltam fejlasz-
teni Ezt az <?lsd valtozatoL programozn
kozapi&kolasok hazi faladatakent is el

ludom kapzalni I

S. Mit javasotok, mirm hasrnfija egy
*Mtoip0fff*r" m srAmftdgSpet ?

BavaMom az a lagnahazebb kardes F

Szarencsere eppan a BIT- 1. ET (as talan
a ji Magazin) prograroajanlatai kinalkoz-
nak tnviaUs p^ldaknak. Tarmaszetasen
nam arra gondolok bogy pzeket a liata-
kat ki - ki gepalja be sajat gapaba - az
csak tetjesen kazddknak PJ bDcaV td
meg" - ha ne m , hogy azakat az ot *at
idkelata^ttse- trzesem szennt egy prog-
ramot lahet csodaEni. do teljesnek lar-
tani - nos az inkahh szolgalefku^eg
esetley lustas^g.

O^zefoglalva, a (szemetyi) szamitoge
pat tehetdsegnek tartom. Jalantdsdgat
a kcinyvnyomtatashoz szoktdk hasonlf-
tani amelynak faltalala$a utan 400-500
avvef meg hazankban is 10% kdrul van
a gyakorfati analfabetak szam-n Kivalo
lafiatdsdg tebat a komputar a johi>.

szebb. kallamesabb diet feld, da az az
ut nam lesz magatdl futdszdnyeg. alein-
ta maradak as gddrds is.

Nyari tiboramkon evente kb. szaz gye-
rek vesz ras^t, as azak kdzul 20-30
olyan van H aki miatt faltdtlenul drdemes
csinalrti az agaszat. igyik res/vik mar
eikapzelesakkal erkezik. es piJIanatpk
alatt ofyan szinten hasznalja a gapet 4

mint a 4 + pontban amfitattem: sajat er-
deklddcsi tarulatdn erdt merit baldla.
Masik raszuk kifajazettan rassz tan u Id
{ matak 2-3, kemia 2-3, legjobb jegy 3-4),
uiszont a g§p kdzafaban magtaitosodik^
fizulei ra se fsmernek: erdeklodova ua-
Mt;. egyes (aprd) raszterylateken vala-
mannyi tarsat felulmulja.

Bocsdnat, a nepgazdasa'gnak nincsan i

szuksaga ilyan 20-30 szazal^kokra ?

Letezzen barmilyen szakmai problema, ha
egyszer az IBM megjelenik vele, akkor az uj

kulonos hangsulyt kap. A terminalokat gyar-
tdk regbta foglalkoznak azzal a problemavaL
hogy melyik keperny6szin az, amelyik teg-

kevesb^ fa>asztja a szemet. Most, hogy az

IBM hordozhatd mikrogepe (PPC) barna
k^pernyovel jelent meg r fellangolt a vita a

temartfl - frja az Info World. Ezt a kepernyfi-
szint az eur6pai gya>t6k kozul a Datasaab
regen alkalmazza, Magyarorszagon is ismer-

tek a Datasaab licenc alapj^n k^szult fengyel

terminalok. Sok szakernber szerint a bar
alapon megjelenltett s^rga karakterek farasz,—-

jak a szemet legkev^sbe.

Az IBM olyan hardver es szoftver termekeket
jelentett be, amelyek hasznalhattfva" teszik

a PC-csal^d tagjait a nagyobb rendszerekben
ma> kor^bban forgalmazott szovegfeldolgoz6
rendszerekben, videotex h^l6?atokban es iro-

da automatizal^si h3l6zatokban.
Az IBM m^g nem jelentette be a reg6ta v^rt

PC helyi halbzatat. Megfigyel6k szerint az

IBM nehezen elha>ithato muszaki proble-

m^kkal tal^lta mag^t szemben a termek fej-

tesztese soran.

Mikrogepes
jepulesbiztonsac

A repules biztonsag^t nagymertekben fo-

kozza a repuifig^pek apolasanak korszeru-

sege. Ez^rt irtak ala a Tupoljev iroda es a

MALEV k^pviseloi egyezmenyt, melynek
ertelm^ben a TU 154-es gepekre kozosen
egy uj ^ pol^si rendszert vezetnek be. A ma*
gyar Kozponti Fizikai Kutat6 Intezet altal

kifejlesztett hajt6mu-diagnosztikai rendszer

szfve egy Commodore-64 tfpusu mikrosz^-

mftdg^p.

• bit: egy kettes szAmrendszerbeli helyi6rt6k (0 vagy 1

)

• byte (bajt) : 8 bitbfil £i\6 mem6ria ,.egys6g"
• g6pi k6d: a g6p sajSt nyelve, a BASIC utasft£sokat elfiszor erra fordftja le, csak azutdn

tudja vegrehajtani

• hardware (hardver): a g6p mQszaki-fizikai , .teste"

• interface (intarfijsz) : mSs g^pekhez vagy perif§r^khoz val6 kapcsolddasi Iehet6s^g
• kimenC jelszint : a magn<3b6! „kimenfl" elekrromos jel Stlagos erfiss^ge

• memdria: adatok es programok tirol^s^ra szolgSI6 egyseg
• mikroprocesszor (CHIP): a mikrog6p ,Jelke", a g6p mQkod6s6t vezSrlfl integrSIt dramkor
• nagy felbontasO grafika: ha a gep a kepernyGn sok pontot tud kiilon megjeleniteni

m periferia: a gGphez csatiakoztathat6 megjelenltfl, t^rol6 6s adatbeviteli eszkozok
• program: feladat v6grehajtSslra osszeallftott utasltAssorozat

• RAM (angol bettiszo): a g^pet haszn^l6 sz^mSra teljesen hozz^f6rhet<5 (felulirhat6 es kiolvashat6)
memtfriaterulet

• ROM (angol betuszd): csak kiolvashat6 mem6riaterulet r amely a g6p programozhat6sSg^t biztosit6

,,iudSsanyagot" tartalmazza

• software (szoftver): mindaz. ami a gepbe ..beleirhatti"

m azintaxia: a programfrasra vonatkozo foTmai szabAlyok osszessage

Oj berendezest hasznalnak a F6va>osi Tuz-
oit<5parancsnoksagon. Szamftdgep segitse-

gevel az eddigi korulbelul ketperces riasztasi

id5t nehany m^sodpercre sikerult csokken-
teni es ez igen jelent6s lehet a gyors oltas, az

elet- es vagyonv^delem szempontjabdl.



Az IBM es AT&'
taboru elso csatdja^

A szamftbgep-piac ismerbi 6rdeklbd6ssel fi-

gyelt6k, hogyaz IBM-hez hasonlfthat6 tbke-

erbvel rendelkezb AT & T, ha igazan akarja,

be tud-e tbrni a mikrosz6mftbg6p-piacra.

Ahogy ez varhatb, volt az els<5 iitest az IBM
adta az AT & T-nek. A washingtoni Hittonban

tartott Uniform (Az UNIX felhasznaibk fb-

ruma) volt az alkalom ahol az AT&T be-
jelentette, hogy milyen mikrosz3mrtbg6peket
fog piacra hozni. Az IBM megelbzve az

AT&T-t megvas6rolt egy UNIX-szeru ope-
racios rendszert az xenix-et. Mikdzberv az

&T szdvivoje a zsufolt elbadbteremben
?5?6I besz6lt, hogy milyen term6kek lesznek

majd kaphatbk az AT&T-nel 6v vegen, az

IBM a szalloda halljaban 6s folyosbin arusi-

totta a PC/IX-et. amely az IBM PC, UNIX
operacibs rendszerrel „felszerelve" - frja a

Datamation aprilisi szama.

A sokf6le nya>i napkozi kbzbtt van ma"r

szamftbgepes is. Felsb tagozatos £ltal6nos

iskolasok 6s gimnazistak oktatasi vallaljak

egy h6ten keresztul a Bimbb uti KISZ iskola-

ban mukbdb napkoziben. Az Express utazasi

iroda 6gisze alatt letrejott oktatasi kurzuso-
kat ZX81 , Spectrum 6s Commodore gepeken
tartjak. Egy h6t ara eb6ddel, oktatassal. g6p-
haszn£lattal egyutt t\z forint hfjan egy ezres,

azaz 990 forint. A szabad helyekre a Semmel-
;*'eis utcai Express irodaban lehet jelent-

• Tobb mint huSzmillib dollart kbit a japan
kormany ez evben az btbdik generacibs sza-

mitbg6p kifejlesztesere. A kutatb munka
celja az emberi agy funkcibihoz hasonlb mu-
kbd6su, tobb nyelven besz6lni 6s o'vasni is

k6pes szamlt6g6p elk6szft6se.

• Az amerikai Aple c6g konnyen kezelhetb

un. ,,egeres" Lisa modellje tfzezer dollaros

araval ugy latszik nem volt el6gg6 verseny-

k6pes 6s nem sikerult a tervezett darabszamot
6rt6kesfteni. Ezen a helyzeten klvant a c6g
segfteni Macintosh elnevez6su, olcsbbb,

mindbssze k6tezerbtszaz dollaros g6p6vel.

A Macintosh ugy latszik versenyre kel az

IBM PC-vel is.

• Az Egyesult Allamokban 6rdekes eljarast

dolgoztak ki adatatviteli c6lokra. A kblts6g-

kim6lb megoldas soran a digitalis jeleket a

mar r6gbta ki6pftett 6s hasznSlatban lev<5

valtbaramu halbzaton keresztul juttatj6k el a

kfv6nt helyre. Az uj eljaras egyik legfonto-

sabb r6sze a halbzatban levb sok zavarb jel

kiszur6se.

• Finn kutatbk arra voltak kfvancsiak: milyen

bsszefugg6s van a hazasulandb p6rok tulaj-

donsagai, kapcsolatuk jellemzbi 6s a k6sbbbt

valasok kbzbtt. Sz6mftbg6ppel tobb mintszaz
adatot dolgoztak fel paronk6nt, MegSllapf-

tottak tbbbek kbzbtt hogy erbs az bsszefug-

g6s a hazassag elbtti ismerets6g idbtartama

6s a valasok valbszfnus6ge kbzbtt. A leg-

tbbb valas a tul rbvid. illetve a tul hosszti

hazassag elbtti kspcsolat utan kovetkezett be.

• Erdbtuz-v6delmi rendszert hoztak I6tre az

Egyesult Allamokban. A szamftbg6pes rend-

szer, a tav-t0z6rz6kelbk je1z6seit a vill6ml4-

sok erej6t, szamat becsapbdasi hely6t, stb.

dolgozza fel 6s Igy ad segfts6get az eredm6-
nyes tuzv6delmi munkahoz.
• Francia 6s nyugatn6met szakemberek mfl-

anyaggal helyettesltett6k az optikai jelek to-

vabbft6sara szolgalb uvegkSbelt. Az tij kabel

elbnye. hogy igen konnyen hajllthatb. h6trd-

nya a jelenleg el6rt ahg tlzm6teres atviteli

tavolsag.

Indiaban egyre nagyobb gondot jelent a sok-
szaz hasznalatban levb nyelvjaras okozta
kommunikdcibs neh6zs6g. Ez6rt indiai szak-

emberek oiyan szamltbg6p fejleszt6s6n dol-

goznak, amely az egyes nyelvjarasok abc-j6t

szamokkal kbdolva Iehetbv6 teszi a nyelvja-

rasok gyors fordltas6t.

Adatbazisok
taganszemelyeknekl

A szolgaltatasi c6lokra I6trejbtt nagy adat-

bazis sz6mftbkbzpontok eddig csak tehetbs

vallalatoknak. igen dr6g6n nyujtottak infor-

macibkat. A kbzelmultban azonban k6t

egyesult ailamokbeli nagy kbzpont, a

DIALOG 6s a BRS is bejelentette r hogy
adatbazisaik egy r6sz6t mag£nszem6lyek
szem6lyi sz6mitbg6peivel is el6rhetbv6 teszi.

Szolg6ltatasaik 6r6t drasztikusan csbkkentet-
t6k, igaz, hogy az adatbazisokhoz a mag6n-
szem6lyek a k6sb 6jszakai br^kban, illetve

a h6tv6gi napokon f6rhetnek hozz6.

"ROGRAMOZASI
IENDSZEREK '84,

A Neumann J6nos Szamltbg6ptudom6nyi
Tarsas6g Programozasi Rendszerek Szakosz-
t6lya 1984. november 26. 6s 28. kbzbtt ren-

dezi meg (Szeged, Technika Haza) konferen^
ciajat.

A konferencia c6lja a mikrog6pek szoftver

eszkbzeinek 6s programoz6si mbdszereinek
6ttekint6se, az e teruleten e!6rt uj eredm6nyek

6s varhatb fejlbd6si ir^nyok megismertet6se

elsbsorban szoftverk6szftbk szam6ra. A kon-

ferencidn az alabbi t6makbrbkben hangzanak
el osszefoglalb jellegO elbad6sok:
• mikrog6pek szoftver struktbr6i,

• mikrog6pes adatbaziskezel6s,

• programozasi mbdszerek 6s eszkbzbk real-

time feladatok megoldAsara
• mikrog6pes halbzatok,

• mikrog6pes grafika.

Kiemelt helyet kap a mikrog6pes oktatasi ta-

pasztalatok megvitatasa.

A szoftverk6szltbknek nem elbad6s formaja-

ban, hanem postereken (tablbkon) nyujtunk

Iehetbs6get fejleszt6seik bemutatasara, lehe-

tbleg g6pi demonstracibval bsszekbtve. Igy a

konferencia gerincet a bemutatbk 6s a be-

mutatott rendszerek megvitatasa k6pezi.

V6rjuk a bemutatbkkal jelentkezbk max. 1 ol-

dalas tbmbr t6malelrasat melyben kit6rnek

az ismertetendb rendszer technikai kbvetel-

m6nyeire (szeml6ltetb eszkbzbk, szamftas-

technikai eszkbzbk m6retei). A bemutatandb
rendszerek elfogadas6nak szempontjai:

• szakmai ujszer0s6g,

• konkr6t fejleszt6si eredm6ny,
• ^Italanos alkalmazhatbsag.

Jelentkez6s: 1984. augusztus 15-ig.

az NJSZTtitkarsagon (Bp. V., Bathort u. 16.).

A csak r6szv6teli sz6nd6kkal jelentkezbk sza-

mara jelentkez6si lapot 6s tov6bbi informa-

cibkat a k6s^bbiekben kbzlunk.

Szdmit6g6pes
jatekok lanyoknal

A szem6lyi sz6mftbg6pekkel forgalmazott ja-

tekok nepszeruek gyermekeink kbr6ben.

Ugy tunik, hogy a ianyos szulbk hStranyo-

sabb helyzetben levbnek 6rezhetik magukat
hiszen a j^t6kok - nagyon kev6s kiv6teltbl

eltekintve - fiuknak szblnak, sbt szeml6letuk
erbszakos. Az amerikai piacon megjelent az

elsb olyan jat6ksorozat - az ismert Addison-
Wesley kiadb forgalmazasaban -. amely ki-

fejezetten l6nyoknak szbl. Ezt a szoftvert nbk
is frtak. A sorozat jat6kainak olyan cfmei

vannak, mint a Pr6ri Jenny-je vagy a Clair

a barlanglakb. Ezekben a j6tekokban term6-
szeti csapasokat kell ,.tul6lni", elbfordulnak

vad6llatok is. de itt ezeket nem „lelbni" kell,

hanem el kell futni elbluk.

Jelenleg a vilcig tavkbzlbhalbzat-kapacitasa-

nak mindbssze bt szazal6kat foglaljak le a

szamltastechnikai inform6cibk kbzl6s6re, mig
a fennmaradb kilencvenot sz^za!6k a besz6d- (

k6p- 6s zene6tvitelhez ad helyet. Ezen az

aranyon csak egy sz6leskbrGen elterjedb

tavinformatikai fejlbd6s v6ltoztathat. Elfire-

jelz6sek szerint 2000-ben kbrulbelul azonos
lesz a kbzblt sz6mit6stechnikai inform6cibk

m6rt6ke a besz6d-. k6p- 6s zeneatvitel6vel.
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Bizonydra eml6keznek me'g olvasGink a BIT- LET februan szdmdban
a szerkeszto dohogasara a szoftvera>ak ugySben. A t6m3t sajdt 6fm£-

nye szoigaltatta: maga is megpr6bdlkozolt programk£szit6sset, £s

ugy latta, hogy az megsem olyan ordongosseg - legal£bbis nines

aranyban a programok sokszor esillagaszati a>Sval.

A szerkesztdsegbe £rkezett levelek is arr6l tanuskodnak, hogy az e>-

venyes rendelet ellenSre meglehetSs homaly fedi az a'rkSpze'st.

A szoftver ugyanis szabadaras termGk, 6rt6k6ben meghataroz6 a ke-

reslet 6s kinalat viszonya - azaz a piac. A megkotSs csak annyi,

hogy az elad6 nem tehet szert tisztess^gtelen haszonra.

De hat milyen nalunk a szoftver- piac? Ki tudja megmondani, hogy
mikor tisztessegtelen a haszon - hiszen - szellemi termSkrSI lev£n sz6 -

nem lehet mindent pontosan „bearazni'\ Ki tudja, mennyi egy-egy
programnal az anyagi, es mennyi a szellemi rSforditas?

A valaszokat - ugy gondoJjuk a kerd^sben az egyik legilletSkesebbndl,

egy gm-n6l keressiik. Az ADATA Szdmftdstechnikai Tanacsad6
es Szolgaltato gm (Budapest, Uzbeg u. 46. I. 4. 1163) k£t kep-
viselojgvel, Bertalan Gabor kozos kepviselovel es Reiter Ti-

borrat beszelgettem. Mindketten \6\ i.smerik mind a hazai, mind a

kulfoldi, elsosorban a svajci szoftver-piacot, jelenleg Svajcban is dol-

goznak a Hungagent RT bonyoiitascival kotott szerzodSs alapjein.

Miel5tt az arakr6J beszelnenk, n6h£ny s/.d a gm-r§l. Altaliban szerve-

zessel, programozassal, adatrogzrtgssel 6s fefdolgozassal foglalkoznak,

be>elt gSpeken. A gm 6ppen azt kinalja, amire ma a kereskedelenv

nek szuks^ge van: helybeni adatrogzitSst, azonnali infbrmacidt az

Sruforgalom (6rt6kesft6s, beszerzes, rsktarozas, szallitas) helyzete>6l.

Szamita*saik szerint a rendszer hasznal6i viszonylag kis rSfordi'tassal

az optim^list megkozelit6 m£jkbd6st 6s jelentos kolts^gmegtakantast

erhetnenekel. Mindehhez hazai - comput-80-as - szamit6gepet ajan-

lanak, bar a rendszer mas g6pre is adaptalhat6.

Oszint^n meg kell mondjam, besz6lget§sunknek ez a szakasza volt a

gordutekenyebb. Az arkepz6sr6l - nyilvan sajat, j6l felfogott erde-

kukben - minden sz6t alaposan „megragtak". Azt hiszem, ez erthetS is.

- Abban egyet4rtunkr hogy az irak kialakitasat meglebetds homily
fedi- mondj^k. - Abban mar nem, hogy ezt a horns'lyt csak a szoftver-

szerzok idezik el6, mondvan - addig kell alaposan felverni az irakat,

amig flyen gyerekcfpdben j4r nifunk a szamitog4pes kultura. A va7-

lalkozdnak nagyon sok bizonytalansagi t4nyezot kell beiekalkulalni az

arba,

- Beszelhetunk valamennyire is egyseges arakr6l ?

- Egyaltalin nem. VegyOk eldszor a valiafatok 4s a vi/iaikozdk altal

kialakitott irak kozbtti kulonbsiget - mSg az is eldfordul, hogy a vil-

lalati ir akar a tfzszerese a hasonId termiket kinild gm Altai kalkulilt

arnak. Ezen nem is kell csodilkozni, mert annyi a villa!at riforditisa a

termdkre, hogy nem tad kevesebbet kirni.

(K6zjSt6k. Besz^lgetesunk alatt tarsasSgunkban volt egy ktilkereske-

delmi vallalat munkata>sa. E pontncil beleszdlt az eszmecserSbe.)

liELEKTRONlKAl
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integrAlt AramkorOk,
MIKROPROCESSZOROK

ES CSATLAKOZOJK.

- Ennek effenfre a v&llalat sz/vesebben kot szerz6d4st mdsik v&ltala-

ttaf, men ez a szerz6de*s jobban szankcion&lhatd.

-A gmpedig te/jes vagyonival fe/ef a $zerz6d4sben v&lalt kotele-
zettsSgetert - igy Re Iter Tibor. - Amugy sem volt m4g p6lda ana, hogy
m/llids k£rok keletkeztek volna valamely program aikalmazis6t6lt 6s
arrdl sem hailottam m6g, hogy az adott v&iialattal szemben a/ka/maztak
volna valamilyen szankcidt.

- Valdban nem. De a szemlelet ennek eUen^re sem kedvez a
gm-nek.
- Pedig a gm is szocialista gazdSlkodd szervezet - jegyzi meg kisse

keserOen Bertalan Gibor - ennek ef/ene're mar a szu/ete'se ptliana

-

tiban harcolnia kell a rehabilita'tidjde'rt. Nesze neked keresfet-klna'fat,

piac - igy az ujsaglrd. A tem6t taten lehetne folytatni. De most mas a

iecke. Ezfrt... (K6zjSt6k v£ge.)

- A gm-ek altal kalkuldlt &rak is jelentosen elte>nek egymastdl.
Ennek mi az oka?
- Mert nem egyforrndk itt sem a feltetelek. Egy jo programozd p€i-

daul ugyanazt a terms'ket joval gyorsabban, akar tizedannyi idd alatt

kesziti el, mint egy gyeng£bb tudasu. Ezert aztan jefentds elter6^%
ad6dhat a k6t ar kozott. Arkuldnbse'get eredmAnyez az is, hogy^tf
gm sajat vagy b4reft geppel doigozik.

- A beszeJgetes elejen arr61 volt sz6, hogy nagyon sok a
bizonytalansagi tenyezo. Ez igy kimondva ujabb homdly.
Hogyan befolyasoljak ezek az arakat?
- Amikor mi szerzodest kotunk, ebben irajaniat is szerepel. Mirpedig
az arkepzis piilanataban neh&z pontosan megmondani, hogy meny-
nyi lesz a raforditas. Plusz-mmusz eltSre's Iehets6ges, 4s term&szetesen
mi nem akarunk rafizetni az uzletre. Nyeres6gesnek kell lennunk,
hiszen ebb61 Slunk. Sokszor azt is be kell kaikuliinunk az arba, hogy
a partner az uzlet kezdetSn m4g azt sem tudja pontosan, mit akar.

EzfrtaztSn sokszor menet kdzben vittoztatja elk&pzeleseit, ami nekunk
term4szetesen pluszmunkat, ra'fordfta'st jelent. Ezt is kSnytelenek va-

gyunk belekalkulilni az arba.

Van itt mSg vafami, amit bizonytalansagi tenyezdnek nevezhetunk.
A szoftver szellemi term6k, 4s mint ilyen, szerzdi jogv4delem a14 esik.

Ez azt jelenti, hogy aki akarja, bejelenti term6k4t a Szerzdi JogvSdd
Hivatalnak, 4s az - ha kiderul, hogy elloptak, jogtalanul hasznaljak a

termSket - szuk$4g eset§n el is jar az ugyben. A vevdt azonban
nalunk semmi nem kotelezL Nyugaton peldaul a vasarliskor a szoftver

term4k mell6 egy ,,licenszt" kap a vevo, ame/Iyel azt bizonyitja. hogy
jogosan haszna'fja a termSket. Mig itthon ilyen gyakorlat nines. Mind-
ezt az4rt mondom el, mert ez is befolyisolja az drat - nem tudja =7

ember kellden v6deni a termiket, drigabban ad/a.

- Nezziik most meg, hogy mi az, amit biztosan be kell kalku-
Idlni az £rba?
- Mindenekeldtt a feladat bonyoluitsagi fokat, amelynek egyenes ko-

vetkezm4nye, hogy mekkora szellemi raforditast ig4nyei, a szuks4ges

sajat, vagy b4relt g4pid6t 4s a megiehetdsen bonyofuIt 4s ugyancsak
magas addfefteteleket. Meg n4mi k&szp6nz, aminek seg/ts4g4vei uzlet

-

hez jutunk.

- Nem kell mind/art tei/esen rosszra gondoini. Persze, van csusz6p4nz
is - ez nyiit titok. Am in most arra gondoltam, hogy miutSn a viiialatok

nem mindig kotnek szivesen uzletet gm-mel, szuks4g van kozvetitore

is. Azt m4g termiszetesen meg keli fizetni.

A besz6lget6s sorSn felmeriilt bennem a k6rd6s: nem kellene-e rendet

teremteni az arak kialaklt^s^ban. Partnereim szerint ujabb rendeletek,

adminisztrativ „rendcsin^las" nem segitene az iigyben. Egy£bk£nt is

a Kozponti Statisztikai Hivatal arai nShSny dologban - a gSpidS, adat-

r6gz]'te*s, n6h3ny program irSnya>a valamelyest szabalyozz£k az a>a-

kat. Am sokkal nagyobb szi;ks6g lenne tisztess6ges versenyre, piacra.

Ezek lehetnSnek az igazi a>k6pzS tehyezQk.

- Egyik volt fdnokom szerint h4rom driga dolog van a viligon

- fejezi be a besz6lget6st Reiter Tibor. - Phrizs, a ndk 4s a szimitis-

technika. Azt m£r £n teszem hozzi, hogy az ut6bbi lehetne olcs6bb

is, ha igazan akarjuk. p. /.

Ezuttal a Vdllalkozdk F6ruma rovatunkban egyetfen gm kep-
viseloi mondt£k el gondolataikat. Az ettSI elte>6 v6lem£-
nyeknek, esetleg tlletekesek 6szrev6teleinek is szivesen hefyt

adunk a tovabbiakban. Ha f6rum, legyen fdrum!



Mtilt havi vatbttinkban, amikor is az Aircomp 16 keruli a szigoru

inkvizftorok klnpadtfra. fgfretet tettunk, hogy e havi sz$munkban
kuion kis fr&sban foglalkozunk a g6p BASlC-j&nek ON-j&val

Az AIRCOMP-16 BASIC-j6nek egyik legzsenialisabb „huzasa":

ON UTASfTAS

Az ON utasftas altalaban minden BASIC-ben megtalalhat6, a kovet-

kez<5 formaban:

ON kife]ez6s GOTO 1. sorszdm, 2. sorszdm . .

.

Ezt a g6p Ogy hajtja v6gre, hogy kiszamltja a kifejezes 6rt6k6t, s ha

van a GOTO utan annyiadik sorszam, amennyi a kifejezes ert6k6nek

eg6sz resze, akkor a sorszam altal meghatarozott sorra ugrik. kiilon-

ben a futas a kovetkez6 soron folytat6dik. GOTO helyett GOSUB is

frhat6.

A2 AIRCOMP-16 BASIC ON utasltasa viszont a kovetkezfl alaku:

ON kifejezds '1. utasftdscsoport '2. utasftdscsoport

ahol az utasltascsoportok allhatnak egy, vagy tobb - kettflsponttal

elvalasztott - utasftasbtfl. A hat£s annyiban kuldnbdzik az elflzflek-

ben targyaltakttil, hogy a g6p megkeresi az annyiadik aposztrofot.

amennyi a kifejezes £rt£k6nekegesz resze (ha nines ennyiedik aposzt-

rof, akkor a kovetkez<5 sorra megy), s ett<5! kezdve hajtja vSgre az

utasitasokat, amfg egy kovetkezfi aposztrofot, vagy sorv^get nem talal.

Erre meg barki azt mondhatna, hogy jd, jo\ de akkor itt a hagyoma-
nyos ON utasltast:

ON kifejezes 'GOTO '1. sorszim 'GOTO 2. sorszam 'GOTO 3.

sorszdm '
. .

.

£ ^kban kell (rni? A valasz, hogy NEM! Ugyanis ha az aposztro-

V1^ kozott mindenhol ugyanaz az ertekadast6l elter6 utasftas szere-

pelne, akkor azt el£g egyszer lefrni az elsfi aposztrof ele\ tehat p6l-

dankban fgy:

ON kifejezds GOTO '1. sorszam '2. sorszam '3. sorszam

Lassunk most nehany p£ldat az ON utasftas haszndlatdra:

1 . A programban van 2 kapcso!6 K es L melyek ertSke 0 vagy 1 . Egy

megfelelo" helyen a n<*gyf6le kapcsoldallastbl (K = 0; L = 0; K = 0,

L=1;K = 1,L = 0;K = 1,L=1) fuggGen negy kulbnbbzo" dolgot

akarunk csinalni. Ezt a kovetkezflk^ppen tehetjuk meg (persze az

aposztrofok kdze azokat az utasitasokat kell frni. amiket az egyes

esetekben v6gre akarunk hajtani).

lee on 2»<K*n-L'A-i i print -l van bekapcsolva
F
- ( 'A-e i print -mindket k

APCSOL0 KI WAN KAPCSOLUA ,

"

\

'

A» 1 1 I PRINT "MINDKET KAPCS0L0 BE WAN KAPCSQ
LVA," | 'A*iei PRINT "K VAN BEKAPCSOLVA ,

•

T

116 PRINT "
I BY A ERTEKE: p

f

A

2. Egy jatekprogram elej^t sokszor fgy lehet szSpen megfrni:

28 INPUT "A VERSENYZOK SZAMA U-6)? [N

38 FOR 1*1 TO N
48 ON I PRINT '-AZ ELSO" i

' "A MASODiK"j"A HARMAD1 K" j
r

* A NEGYEDIK" |
' "AZ

0TO0IK"i'"A HATOD I K "
j

58 INPUT " MERSENY20 NEVEi " jM*< 1

>

68 NEXT I

3. Nagyon j6l ki lehet hasznalni azt is, hogy a logikai muveletek (pi.

az osszehasonlltasok, AND. OR) erteke 1 (igaz) vagy 0 (hamis).

Tegyuk fel. hogy egy jatek v6gen P 6rzi azt, hogy a jate"kosnak ha-

o

nyadik pr6balkozasra sikerult valamit kitalalni. P ert6k6t6l fuggflen

meg akarjuk dicsernt, vagy el akarjuk marasztalni. Ezt fgy tehetjuk

meg:

588 ON <P<! 1 > + (P<I 3>+<P<l7>+ I PRINT ' "ABSZOLUT NEM MEGY NEKED EZ A JATE

K, INKABB PROBALJ KI EGY MASIKAT' "*NEM REMEKELTEL TULSAGOSAN ! ' EGESZ

JO, DE MEG LEHET JAVI TANI ! '
* GRATULALOK , K1UAL0 ft TELJESI TMENYED!

"

4. Szeretnenk ke'szlteni egy rajzol6programot. aminek a kbvetkez6

dolgokat kell tudnia:

El<5sz6r a kepernyfi kozep^n megjelenik egy pont. A pont az I, J, K*

M bilfentyuk hatasara mozogjon felfele. balra, jobbra, ill. lefel^

huzzon maga utan vonalat. Persze vigyazni kell arra, hogy ne menjen
ki a k6perny<5r6"I. hiszen akkor hibajelz6st kapnank. Egy ilyen program
a kovetkezfl (a 1 0-es sor a kdpernyo' grafikusra valtasat 6s ibrlesGt,

a 20-as sor a billentyuzet figyeles^t v6gzi):

18 CR-0;GL»208: PRINT CHR»<3)tCR»l
is x-iAe:Y=iee
IB PLOT X,Y
28 A-USR(A) l If A<73 OR A>77 THEN GOTO 2ft

3« ON A-72'Y-Y-(Y>8) 'X«X-<X>8> 'X=X+<X<3tV3 ' GOTO 28 y Y-Y+ ( Y< 1 99)

48 GOTO 18

5. Vegul meg egy pelda konkret utashasok nSlkul. Van egy 10 utasf-

tasbbl al!6 sorozatunk, melyet 6-szor kell egymas utan vegrehajtani

Ogy, hogy az 1 -4. 6s 8-1 0. utasftasok mind a 6 esetben megegyeznek,
de az 5., 6. es 7. utasltasok elterfiek. Ezt a kdvetkezo" szerkezetu

programmal lehet megvalbsftani:

te FOR 1*1 TO 6
28 u t4«i t**-l
38 utasi ta*-2
48 u t**i ta*-3
58 utAfti t«t-4
69 ON I'ut.5/1 iut.6/1 i u t . 7/ 1

' u t . 5/2 i u t

.

6/2 : u t . 7/2' u t . 5/3 : u t

.

6/3

:

u t . 7/3'

u t . 5/4 i u t . 6/4 : u t . 7/4 'ut. 5/5 I u 1 6/5 1 u t . 7/5 ' o t . 5/6 ! u t . 6/6 1 u t

.

7/6
78 u t*»i ta*-8
98 uUtf tts-9
98 u t4fti ta«-l

8

188 NEXT I

Aki ezek utan a pSIdak utan meg ketelkedik az AIRCOMP-1 6 BASIC
ON utasltasanak hatalmas elOnyeiben, az prdbalja meglrni valamelyik

masik BASIC-ben a 2., 3. es 4. programot.

Persze itt csak nehany ,.kapasb6l" kitalalt p6lda van. akinek meg
vannak j6 otletei. az AIRCOMP-16 BASIC ON-janak felhasznala*

s^ra, k^rjuk, frja meg a szerkesztGsegunkbe.
KMIf Zofttn

A szerkeszto azert van,

hogy a lap olyan tegyett.

mint amilyenek az ofvasoif
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KIT - angol sz6 - jelentese: cokm6k r k6sz-

let, felszerel^s. Mikrosz£mft6g6pes korokben

a sz6 kozismert, bcir val6szmuleg az eredeti

jelent^s ismerete nelkul. Azokat a csomago-
kat nevezik (gy, amelyek egy-egy sz^nnit6-

g6p meg6pit6s6hez szukseges anyagokat,

alkatreszeket tartalmazzSk. A szonak nricir

csak az6rt sines magyar megfetel<5je, mert

mind ez id^ig ilyen KIT-ben 6pfthetfl szamft6~

g6p nem volt haza>kban. Magyar meg-
felelflt ugyan mi sem tal£ltunk a szonak
- nem is nagyon kerestunk -, viszont „meg-
talSltuk" az els<5. majdnem KIT-ben epfthet<5

magyar sz3mft6g6pet. Konstruktfire - ugyan

ki is lenne ma's - LukScs Jozsef 6s Lukacs

Endre.

VALLOMAS

Amikor az elsfl szamrt6g6pemet konstru^l-

tam. m£g 6l6nken 6lt bennem egy. azdta

mar neml£tez6 amerikai c6g, az OHIO
SCIENTIFIC pSIdaja. Hogy mi lett veluk?

Tonkrementek. m£s nagy c6gek felveisa>ol-

tak. Hogy mi6rt? Ez volt a* a v£llalkoz£s,

amelyik 1978-ban 300 doll^rert kfn^lt eg6-

szen turheto szSmft6gepet CHALLENGER
n6ven (akkor a tobbiek, az APPLE, TANDI.
COMMODORE m6g mind 700 dollar folott

voltak!)

£n etfogmdtam a CHALLANGER kihM-
sitr 6s elhataroztam, hogy a magyar ifju

-

sagnak is megprdb6lom megteremteni az

el^rhetfl sz6mftog6p Iehet6s6g6t. Magunkat
- mert mindehhez lelkes 6s faradhatatlan

kol!6gara az ocsem szem6ly6ben tal6ltam,

elneveztuk HOMELAB- na k, 6s munka-

hoz I6ttunk valoban Hazi Laboratdriumunk-

ban. Ha az els5 g6p m6g nem is, de az

1982 tavaszSn elk6szult masodik tlpus mar

megfejelt azoknak a kbvetelm6nyeknek, me-

lyet magunk el6 allftottunk. A tort6net innen-

tol kezdddden ismert Az eredmeny kb. IO\ELAB

200 g6p. A fele a HCC klubban meg6prtett

HOMELAB II, a masik fele pedig az

AIRCOMP 16 nevre keresztelt BOSCOOP-
PERSONAL gySrtm6ny, amit az elfizfl BIT-

LET sz6m vallatott. A gep forgalmi 6ra

27 000 forint lett aminSI meg kellett £flapi-

tanom: tul sok ahhoz, hogy egy magamfajta
diak a magndra f6lretett p6nz6bdl meg-
vehesse.

A HOMELAB III ezert k6szult el a mult

ny6rra. Ez a masodik g6p mindenf6fe tapasz-

talatait dsszegezve, az akkori alkatr6szkfn6-

latot is figyelembe v6ve 10 ezer forint alatti

alapggpet jefentett. A tapasztalatokhoz az is

hozza"tartozott, hogy sajnos 6llami gy6rtd

c6g m6g a legjobb indulat mellett s

tudja majd teljesfteni az aJtalam kitu^yt?

a>at, fgy elsdsorban saj6t gy£rt£sra gondol-
tam. A kor£bbi gep haszndt a1katr6szbe,

dobozba. biJJentyuzetbe fektetve v6rtam,

hogy kirukkolhassak a masinaval. Ehelyett

az tdrte*nt. hogy a p6nzem elfogyott e"s

hiaba volt 100 g6pre vald RAM-om,
NAND kaput nem raktaroztam, m6rpedig

iden ma> a legelemibb _alkatr6szeket sem
lehetett beszerezni; arrdl nem is beszdlve,

hogy ami tavaly me"g fil!6res Tungsram
gy6rtm£ny volt, az most nyugati, 6s otszor

annyiba kerul. Keseruen kellett radobben-

nem, hogy ebbfll Igy nem lesz semmi. fgy

6n is az OHIO SCIENTIFIC sorsa"ra jutok, bar

engem itt egy6Ital5n nem a kfm<§fetlen kon-

kurrenciaharc tesz tonkre. Elhataroztuk te-

h§t, hogy nem takargatjuk tovabb immdron
bolcs6d£skoruv£ cseperedett gyermekunket.

Ha nem lehet bel<5le g6p, legyen belfile

KIT. M^ghozza magyar KIT. Olyan, amihez

a vev6 k^nytelen beszerezni az alkatrdsze-

ket. J6I mQkodfi hivatalos csatoma hfjdn

turistaut, kikuldet^s, esetleg segftflkesz rokon

johet szamft^sba a hazai kiskereskedelem

mellett.

Ennek persze meglesz az az el^nye, hogy
senki nem tudja majd egyszerre megterhelni
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a p£nzta>cSj£t, tehat ez tenyleg zsebp^nzbfil

£pfthet6-6pltgethet<5 g6p lesz. £n csak arra

vSllalkozom, hogy az 6pft6shez szuksSges le-

(r^st, nyomtatott Sramkori lemezt (NYAK),

a dobozt 6s a billentyOzetet biztosftom. 6s

EPROM-ba <§getem a BASIC interpretert. Ez

talSn nem tul sok, de a hianyztf r6sz egy g6p

eset^ben lelkesectessel kip6tolhat6. Tulajdon-

k£ppen fgy szuletett meg a HtC-ben a

korabbi 100 gep is, 6s a klub r6szt vSllal

ebbSI az akci6b6l is. A HOMELAB szekci6

v£llalta, hogy amennyire szukbs Iehet<5s6gei-

b6l telik. bSbaskodik a HOMELAB 111 folott

is. EPROM-egetessel, eleszt^si tapasztala-

tokkal, inform£ci6kkal segitik majd az epft-

kez<5k munk^j^t, 6s az idfi haladtaval a k6-

szul<5 szoftvereknek is fdrumot biztosltanak.

£S MIT TUD A GiP?
Ugy terveztuk, hogy Iehet6leg mindent tud-

jon vagy tudhasson a megfele!6 b6vit6sekkel.

Maga a ny^k olyan, hogy statikus 6s dina-

mikus mem6ria egyarant kerulhet bele, igy

|i g6'p 2 K-tbl 64 K-ig tartalmazhat RAM-ot.

'Lehetseges, hogy vaiaki 2 K-val indul, 6s

ahogy n6nek az ig6nyei (6s 1ehet<5s6gei)

bCvfti a g6p6t, pusztSn ujabb IC-k be6pit6s6-

vel. A cimkioszt6s tetszGtegesen programoz-

hatti, igy RAM-nak is 6s a rendszerprogra-

mot \k\o\6 EPROM-nak is tobbf6le alkatr6sz

hasznalhatrt (2716, 2732. 2764, 6116,

4116, 4164 stb.). CMOS-RAM (pi. 6116,

5516) hasznSlata eset6n „nem felejto"'

RAM-ot is lehet csinalni. A NYAK-on el-

he1yezhet<5 2 gombakku kb. f6l 6vig kitart.

Most J6ssuk a displayt. Egy k6p 32 sorb6l

61 L es soronk6nt 32 vagy 64 betu lehet. Ezt

n6h6ny £tkot6ssel fixen lehet be^lUtani,

vagy egy kapcso!6val 6tkapcsolhat6v6 lehet

tenni. Mi a 64 betus vaMtozatot aj^nljuk, de

ez \6 min6s6gben csak video-bemenetrdl

mjkodik. A legtobb tranzisztoros tv-n6l eg6sz

egyszeru kihozni egy video-bemenetet, de

gondolva azokra, akik nem akarnak koto-

rSszni tv-jukben, van egy modul6tor is a

NYAK-on. Sajnos be6pftett teljes grafika

r̂ incs, de cser6be a karakterk6szletet ugy

-,jr6b6ltuk megv6lasztani, hogy a magyar

betukbn tul tartalmazzon egy kvazigrafikus

karakterk6szletet 6s egy6b grafikus jeleket

is, amivel koordin6tarendszert osziopdiagra-

mot, digit6lis id(5diagramot r nyulat, kutyat,

vitorlast stb. lehet rajzolni. A nagy felbontasu

(max. 512x256) szmes grafika m6r k6szul,

de ez legalSbb ugyanekkora szerkezet lesz.

A billentyuzet hardverje 8x10-es m6trixot

bir el Mi ebbfil csak 60 gombot haszn^ltunk

feJ. Ebben benne vannak a magyar betuk,

fuggetlen cursormozgatSsok, 6s k6tfunkcios

gomb is. fgy a SHIFT megmarad a nagy-

betu/kisbetu valtasnak, mig a k6tfunkci6s

gombbal a felhaszn6l6 Sltal meghat6rozott

jelek vagy szovegek hivhattfk el6 az egyes

billentyGkkel.

KazettSs magn6 term6szetesen kapcsolhatd

a g6phez. 6s a beolvastf elektronik6ja nagy

6s kisjelu magnokhoz egyarant alkalmas.

Nem esett m6g sz6 r6ta, pedig fontos: van a

g6pben egy PIO is. Ez a felhasznSI6 altal

tetszfllegesen programozhat6, igy a nyom-

tatd lekezeJ6s6n tul barmilyen 16 bites m6-

r6sre, vez6r!6sre stb. felhaszn6lhat6, vagy

j6t6kbemenetnek alkalmas.

A hardverhez tartozik az is. hogy a mem6ria-

feloszt£st a66 PROM-cfmgenetaror egy-

szerre k6tf6le kiosztasra is be6gethet6, 6s ez

programbtfl atkapcsolhato\ Ez biztosftja,

hogy 64 K eset6n a ROM hely6n eltuno"

memtiria a m6sik lapon el6rhet(5, illetve ezzel

lehet megoldani CP/M fogadas6nak el<5fel-

t6tel6t, a csupa-RAM feloszt6st (a floppy

illeszt6s szint6n a legjobb uton halad, 6s a

nySr v6g6ig el is k6szul).

A g6p 6ramell^t6s6t egy 5 V max. 800 mA
stabilizalt t^pegys6g biztosftja. Ezt egye!6re

mindenkinek mag6nak kell megoldani.

A SZOFTVER
A g6p alapszoftverje tulajdonk6ppen meg-

egyezik a korabbi g6p BASIC-j6vel. Persze

elt6r6sek akadnak, hiszen masok a g6p
Iehetfis6gei, de a kompatibilit^s (felulr<51)

biztosftott. A HOMELAB II (A1RCOMP 16)

programjai kazettar6I gond n6lkul beolvas-

hat6k 6s futtathat6k. Emiatt a kompatibilit^s

miatt itt most nem is r6szletezem az alap

BASIC tulajdonsSgait. Viszont ismertetn6m

az uj utasft6sokat 6s Iehet6s6geket.

Bevezettuk az IN KEY 6s INKEY$ v6ltoz6kat,

6s a REM utasft6st. Ezeket eddig csak kicsit

korulm6nyesen lehetett p6tolni. A BEEP uj

utasft6s elfutyuli a mdg6je frt stringet. Egy-

egy karakter egy-egy hangnak fetel meg, 6s

32 f6le ritmus is be6llfthat6, ak^r menet

kozben is.

Bevezettuk a CUR X, Y-t is, ami a PRINT-

ben 6s IN PUT- ban a cursort a k6pernyfl

tetszflleges pontj^ra Allftja. A PRINT 6s a

LIST printert is tud kezelni.

A MON uj utasftas MONITOR-parancsokat

hajt v6gre BASIC-ben. A MON utan irt

stringet monitorparancsk6nt v6grehajtja, 6s

visszat6r a BASIC-be. A MONITOR egy6b-

k6nt a hagyom^nyos HOMELAB MONI-
TOR kieg6szftve a nyomtat6t kezel6 ruti-

nokkal.

Ezeken kfvul k6t tov6bbi utasltast lattunk el

operandussal. Az egyik a RESTORE A,

amelyik az A-adik sorban elhelyezett DATA
utasftasra ^llitja vissza a READ olvas6-mu-

tatoj6t. A masik a NEW utasft6s, ahol meg

a mm LAB 3 kul ete

ABS< ) ANO ASC< ) A I N< )

BEEP CALL. CHR*<

?

CON f

COS C

)

CR CUR DATA
DIM END EXP( ) EXT
FOR F K E ( ) GQFiUB GOTO
m IF INKEY INKEY*
INPUT IN"! ( ) LEN ( ) L.FT*<

)

i...:i:sr LOAD L0G< ) MID* (

)

MON NEXT NEW NUT

ON OR PEEK (

)

PI

PLOT POINT (

)

POKE PUP

PRINT READ REM RES r ORE

RETURN RGH* <

,

? RHOi ) RUN

SAVE SGN ( ) SIN< > SQR ( )

STEP STRS

(

) TAN( > THEN
TO USR < ) VAL< )

ft HOMELAB 3 Msyar sziSkf&sslffte

ABS2< > ts K0I.X ) ATI) < )

HANG REND JEL*<

>

TO UABU
COSO SZIN HELY ADA r

ToflB Ve:C?E EXP ( > BbV
CIKLUS TARO ALP R 06 EULYT
LEG HA (30MB iSOMB*

KtROEZ EGtSZ<

)

H0SSZ(

)

BAL*(

)

LI STA T6LT LN< ) KoZ*(

)

MONITOR KoV ALAP NEM
EL 46 VAGY VESZ<

)

PI

RAJZ P0NT<

)

TESZ KILSP
IR OLVAS ME(3J ALL I T

VIEJSZA J0BB$<

)

veto RAJT
T/SRQL SIGN<

)

SIN( ) GYoK<

>

LtPtS SZoV$(

)

Tt»< > AKKOR
AniG G±PH ) £RT4K(

)
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lehet adni azt a decimals mem6nacimet
ahonnan a BASIC-programot felepiti a

rendszer.

A PLOT utasit£s viszont szukult. Mivel csak

kvSzigrafika van. 1 28x96-os felbontSs er-

het<5 el vele. A BASIC-en kivul mar erre a

gepre is elkeszult a Bfivftett Monitor 6s

Assembler, a dupla Pontossagu aritme-

tika, es az els6 teljesen magyar nyelvu BA-

SIC! (Programb6l tetszes szerint vSlaszT-

hat6 a magyar vagy angol valtozat.)

Ml KELL HOZZA?
HSt az att6l fugg. Mint a hardver Iefr^sb61

l£that<5, ez nem egy merev gep. It: az alkat-

res2igeny a kituzottcelttilfugg. Azel6z6 olda-

fakon kozoljuk a kapcsol£si rajzot, amibfil a

hozz3ert<5k kibogar^szhatjSk a megfele!<5

konfigur^cibt.

Ezek szerint a 2, 16 es 64K-s kiepit^sek

alkatreszkbltsege durvan 3000, 4500 es

9000 Ft. Hangsulyozni kell azonban, hogy

ezek az arak legalabb ±50% hibSval terhel-

tek. Nem esett sz6 eddig a billentyuzetrdl. Itt

sajnos vafodi j6 megoldcis hijan tobb valtozat

is lehetseges.

7. Sikerul beszerezni 60 db nyombgombot.

Ekkor a megfelel6 matrixot osszehuzalozva

100%-os megold^shoz jutunk. Vigyazat!

A mechanikus nyom6gomb itt jobb, mint a

Hall-generatoros. Ez utdbbinal a matrix

megvalcSsi'tasahoz tovabbi hardver is szuk-

seges

2. Fohatasztatura, melynek a NYAK-lemez es

6ntapad6s borftasa rendelkezesre SI I. vi-

szont ezek 6sszeallft£s3t az ezzel foglalkoz6

cegek tul dra^n v^Ualj^k. (gy marad a

kiserletezfi kedv a tent emlitett anyagokb6l.

3. Gumimembr6nos-veti't6gumis tasztatura.

Ez egy sajSt fejlesztesu billentyutipus. es a

froccsontott dobozzal egyutt a SPECTRUM-
hoz hasonl6, j6 megoldSst ad

iS MIBE FOG EZ KERULNI?
A KIT-et is tobb v£ltozatban kinaljuk. Az itt

felsorolttetelek kulbn-kulon is igenyelheto'k.

1. aJap-NYAK+dokument£ct6
+ a lapszoftver beegetes: 1500 Ft

2. foliatasztatura NYAK
es 6ntapad6s boritd: 800 Ft

3. gumimembranos billentyu + doboz

(ez csak egyiitt mukbdik): 1800 Ft

4. kulon doboz: 700 Ft

5. Assembler program (beegetes): 400 Ft

6. Duplapontosantmetika (beegetes): 400 Ft

7. tovabbi cimgenerator PROM-ok: 1B0 Ft

Iskol^k es muvel6desi intezmenyek reszere

a forgalmi ad6t leszamitjuk! Megrendelese-

ket post£n fogadunk el es igazolunk vissza,

legkesCbb 3 hetes teljesitessel

Rendetesi elm:
HCC HOMELAB KLUB - TIT STUDIO
Budapest 1113 Bocskai u. 37

BIZTAT6
Az eddig elkeszult kb. 15 gep eledese vi-

szonylag siman ment, kizarbiag az ossze-

szerelesi hfbak kijavlt^sara kori3toz6dott.

Pontos, korultekmt6 epftes eseten beSIN-

tando\ behango'andd alkatreszek nincsenek,

minden biztons^gosan mukodik.

Vegezetul hadd fejezzem be meg egy szeme-

lyes gondolattal. Szeretnem. ha egy-ket ev

mulva egy kozepiskolas ugy kezdene a cik-

ket: ,.J6 volt az a HOMELAB III. de en mar

tudok egy jobbat !"

A HOMELAB III ALKATRESZJEGYZiKE

poz.szAm TfPUS MEGJEGYZES AR
(saccolt 1)

rc i — ic e» • 2716, 2732, 6516 igeny szerint, de lagalibb 8K EPROM 260/300/610
IC 7 * * TM188, 74S188 megfelelfien baegetve 100
IC 8 — IC 16* 4116, 4164 16 vagy 64K-S gapben 180/800
IC 18 — IC 17 74LS167. 267, 268 caak dinamikua RAM-hoz 30
IC 18 74LS32 csak dinamikua RAM-hoz 20
IC 19 74LS24S 30
IC 20 * 5516,6116 32 betd/aor eseten 4118 510
IC 21 * 2716 karaktergeneratornak beegetve 260
IC 22 74LS166. 74165 40
IC 23 74LS1 57, 74S257 30
IC 24 — IC 25 74S1 57, 257, 258 30
IC 26 — IC 27 74LS393 ou
IC 28 - IC 29 74L520 20
IC 30 74LS0B
IC 31 — 32 74LS74 30
IC 33 74LS04 20
IC 34 74LS00 20
IC 36 74LS74 30
IC 38 74LS04 20
IC 37 74LS257 30
IC 38 74LS42, 7445 tovabbi 8 diodaval 74LS42 30
IC 39 748 vagy hasonl6 ^.30
IC 40 » 280, MK3880, U880 :3»oo
IC 41 » Z80—PIO. U855 ^5BO
IC 42 7805 vagy hasonld ^+5V stab,;

* * foglalatba kell tennr * ajanlott foglalatba tenni

T1 BC182,549,2N2219 6

T2 BC1 82,1 84,549 esetleges 2N221

9

T3 BFY90, (BC182) caak modulatorhoz 10
T4 - T5 2N2219 csak 4116-hoz 15
Q 12MHz kvarc 200
Hangsz6r6 8 Ohm-tdl ftiffela kiameretG legyen 60
mikrokapcsol6 barmilyen tlpus 40

CI ImF—1 OjiF

C2 1nF—2.2nF i*

<m

C3 10pF—1 5pF csak 10 39-hez o»
a

C4 O.lnF—luF
3C5 lOOnF—O.lnF

C6 — C7 10OnF—0.47nF csak IC 39-hez
CB 1nF—22nF caak modulatorhoz
C9 6pF—1 5pF csak modulatorhoz
C10 — C11 1nF-22nF csak modulatorhoz
C12 10pF-l5pGF csak modulatorhoz
C13 — C14 200pF—390pF csak Dinamikus RAM-hoz
C15 lOOnF

—

0.47m F csak 41 1 6-hoz
C16 — C17 2.2nF—3.3nF csak 4116-hoz
CI 8 6.8nF csak 411 6-hoz
CI 9 — C20 100MF—330nF csak 411 6-hoz
C21 IOOOhF csak 411 6-hoz

A jeldletlen kondenzatorok 47nF—lOOnF karemia, vagy 0.1pF—0.47j±F csepptantal tfpusuak.
Ezakb0lalBz6rva15 —20 db szuksege* a rr}

01 — D17, D19 1N914,BAY49,4819 barmilyen Si tlpus 3
D4 — D5 csak IC 39-hez
D7 — D8 csak akkumulatorhoz
D12 — D13 csak IC 39-hez
D14 csak P Jumper zArisakor
D15 — D16 csak Dinamikua RAM-hoz
D17 csak 411 6-hoz
D18 6.IV zener csak 411 6-hoz 10
D19 csak 411 6-hoz

R1 IK—33K 5R letra vagy darabokbol osszarakva 15
R2 1K—4.7K 8R letra vagy darabokb6l 6sszarakva 20
H3 IK—4.7K8R letra vagy darabokbdl dsszerakva 20
R4 IK—10K
R5 200—510
R6 IK—3,3K R7/R6 =60—100
R7 56K—1 50K
R8 10K—22K csak IC 39-hez
R9 10K—22K csak IC 39-hez
R10 1K—4.7 K csak IC 39-hez
R11 4.7K—22K csak IC 39-hez
R12 IK—3.3K csak akkumulatorhoz
R13 - R14 1K—10K csak 1 ill. G nyitAsakor
R16 470—2.2K
R16 33 —68
R17 1K—10K
R18 — R19 IK—10K csak modulatorhoz
R20 470-680 csak modulatorhoz
R21 10-33 csak modulatorhoz JD

R22 — R23 470—7.6 K o
R24 IK—4.7K caak Dinamikua RAM-hoz *

u.

R25 — R26 180—330 csak Dinamikus RAM-hoz N
R27 270—470 caak Dinamikus RAM-hoz
R28 — R29 IK—4,7K csak 411 6-hoz
R30 — R31 33 —68 csak 411 6-hoz
R32 1,6K—3.3K csak 411 6-hoz
R33 1K—4.7K
P 22K—100K trimmer 10

I



<\z alSbbiakban bemutatunk egy egy-

szeru oszlopdlagramot megszer-

kesztd 6s kinyomtato programot.

A program BASIC nyefven frddott.

50 000-tol kezdodik a sz6moz6sa tl-

zes6vel. Ha szubrutlnk6nt akarjuk

hasznalni, ugy valamelyik program

-

segito szoftveranyaggal hozz£m£sol-

hatjuk programunkhoz (p6ldaul a

HELP PLUS seglts6g6vel). Ha //yen

segito szoftver nem §11 rendelkeze-

sunkre, ugy eldszor ezt a programot

toltsuk be, majd ehhez irjuk hozzS

sajSt Jelhaszn6l6i" programunkat

A vAltozok erteke: x 1 6s 35 kozottl

eg6sz szimokat y pedig 1 6s 20 ko-

zottl eg6sz 6rt6ket vehet fef. Ha az

6rt6kek nem esnek a fend Interval-

lumokba. ugy a g6p ujra k6rl a para-

m6terek 6rt6kelt

a grafikont elk6szitettukt nyom-
^tdn ki Is nyomtathatjuk. (SEICOSHA
GP 100, MPS 801.) A nyomtatis

eldtt a g6p megk6rdezl a kinyomta-

tandd tablazat clm6t, majd ezutAn

klnyomtatja a k6pernydre klrajzolt

grafikont. Ezt v6gzl a kdzolt program.

Egy mlntanyomtat£st az 6br£n kdz-

lunk.

Az elk6$zftett v6ltozat dupla sz6/ess6-

gu karakterekkel nyomtat, ami a graft

-

kon „sz6thuz£s6t" eredm6nyezi.

A m6rethelyes kinyomtat6shoz a kd-

vetkezd programv£ltoztat6$ szuks6-

ges: a CHR$ (14) helyett CHR$
(15)-6t Irjunk az 50460 6s az

50 570 sorszimu sorokba.

kozreadta: Bated Andris

59929

50060
59070
500:30

rri0100

501 10
5015:0
50130
50 HU
50 J 50

r-yi 7m

50190
58200
592 j 0
50220
50230
50249
50259
50260
50279
502SQ
59290
5036Q
503 1

0

59328
50330
50349
50359
59369
50379
50380
50359
504fi0

504 ) 9
50429
504 3S
50449
5045m
50460
59-170
50489
59490
59590
50510
50520
50530
50540
59550
59560
50579
50580
50599

' i

r
. .!. :i: \J J - -' J-' -' '-' -'

PRINT" ^" : PQKE5i:230.9
P0KE53231 0
f 0F?T-— J 967? 01 3273TEP40
F'OKET 122-P0KE542^2 + T, 1

NEr'T
FORT-- 1 363TO 1

S

192
F0KET,73 P0KE54272+T.

1

! iEXT
PRINT" 55"

PR INT" j^EWH&I)^^
IHPUT rl ^HM,V" ; V*,K$
IF LEN<X$> 72 OR LEHCV$:i>2 OR VRL<H*J!:*0 OR VflL<V*)=9 THEM 500S-0

if v: 9RHHV r_36RNDx>-- \ mv: M2 : t he\m i

'i nTO^909i;i

^ 1 823 fV- v IN T ( ( 1 S23H r > / 1 2 ># 1 2

>

FQRE= 1 327-+ VTO \ 1 827-X+40 1 ! 4 OS I EP-4 3

IFR>i2THENR-IHT<;p/12;>
POKEE , 224 : P0KE54« 72+E,
NEXTE
F0RT=ETR1P6P^ ^VSTEP-40 - POKET, 96 : P0KE542T2 -T . 9 : NEXT
PR INT" B .BEFEJEZTE (. I /H > ?
GETG$ : IPG'!—" "THEN50230
I FG$==

pt

I " THEN593 1

9

IFGt^"N"THEN50270

PR I NT "S3 NVOMTRTRS?< I/N) "

GET£E-f IFBEf-="
,, THEN50239

:FBE:f=
,, I"THENGOSUE50440

Gi iTnSflfl90

PR3 NT 11 rMfl^KMflWPHBEFEJEZTEM - V 1 SZ0NTLRTR3RR " = END

PRINT">»»»MlilSfc. GRRFIKON "
PRINT^WMMMMEfc 5"

PR I NT " JSDOMEGVSZERUBB GRRF I KONOrC OSZLOPD I RGRflMM
"

PR I NT " ifliiiFORMflEflN PtEGJELEN I TESERE 3ZOLGRL0"
PR I NT"Wiiii»»»»iPROGRflM .

"

PRiNT'iKMiKiWn KIRflJZOLHRTO MERETEK
PRINT")*W»»MW»I 0 < 36"

FRi\\j":^mwnnw\ 0 ; v c 21

"

PRINT WHOMJON LE EGV GOMEOT"
GETR$ I FRt= "

" THEN5G428
RETURN
PRINT"* " fHP!jT

,r«RRF.ClME ! "
. W

Gri'-=UHR$(145) : Ef™CHR*<S)
0PEN4.4:PRINTM PRIHT#4, CHRt < 14) '01^1024
PRINT#4, "

"
: A* : PRINT#4 PRINT#4 PRINT#4

FOR 09-0 TO 20 : G9^"G 1 $ : U 1 31 ^40

FOR G2-G1 TO GIh-SS^GS^PEEK*- G23
IF G3M23 THEN G3~Go- 123 : G4- 1 G9 1 =*G£* +-CHR$ ( 1 S

>

IF <G3>CO*(G3<32) THEN G3=G3-+64 : GOTO 50559
IF ':G3>3i;'*<G3<64;' THEN GOTO 50550

IF -::G3>?5.'*Oj3C123'> I'CH G3--G3+64 " GOTO
C.0$=(j0*H CHRf ( G3>
IF G4-1 THEN GSf^G'O* *CHR! :

< 3 46 >
: G4"0

l IEXT G2 : PR I NT U4 , CHR^ ( 3 4 ) • i ^ t ,
34"

NEXT GO
P£IN7#4 : CLOSE

4

PFT! I??! I





* • •

• • •

I

fin*

\ ******

<; -»»«

r
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SZAKKdnOKNEKI

A szemifyf szAmftdggpek megjefen&sdtdf kazdva agyra iobben iutnak
g4p kdzetebe, tanuinak j&tszanak. Sokan megtsmerkednek a BASIC
nyatvvei programokai Imak. Az efktezuft programok gyakrqn ma's
haz$$t kettenek, mmt amtt a tervezdjuk magatmodortt pi szam-
b&ntdan viU6dzva v&toznak at dbrdk, vagy cstgaiassusdggat mo-
zognak a vefsenyautdk. hyankor nem mind/g nytiv&nvaid

t hogy
programozte/ iigyetlenseg. a $z£mft6g6p fogyatekossAge, vagy a
BASfC korfM/ai okoztak a keHemetfen magfepttidsl Sajal magank 6s
kadvencg6pdnk tudisdba vatatthtt ftamar ktrnondaija: g$pl k&dhan
keif megirni a programokai da fegala'bbis. egyr£$z£t Fzt a vela-
m&nyt az as ertsfti, hogy a kozkedvslt tetvanyos i&lekprogramok
tobbs&ge gepi ktidban k$siUh~
Namegyszar haftotlam mdc hogy a g&pt k6d „,rnagasabb stinrO \

mwt a BASIC, Ez persze nezCpont kdrdese. Lehat. bogy vafakt egy
zs£k aikatrtiszt magasabb szinfh kiszofgStasnak takinl rn/nt egy ktisz
autdt. mondvSn. tobbfdie Qsszee

r

pft£si sib. laheidseg van benne
Da a szAmft&siechmkBr szaknyaN a BASfC nyetvet mondja maga-
sabb szmtOnek. mart ha&zndtatavai rengewg rab$2Qfgamunk&t6L
g£pies ievekenysagt6t mantesvfimk. nagyobb hatiskoru. atfogdbh
uwsit&sokat adhmunk. mint ge'pt kddban. A technika* rasz/etk^rdesak
a BAStC-programozd efdtt rc/tvc m&radnak S huizA kail m$g tennem:
a BASfC nyaiv &ppen csak hogy ra"szoiga)/ a „magasabb szintQ prog
ramnyg/v" megtfsiidd c/mrc.

Sppan egysz&rOsdge mtart stkaruft ar&nyt&g k/s mfretfi mvmdnakba
betepresewt azt a ludast. amira a ge'pnek sziiksGgc van a BAS/C
nyefo megdrtasehez. Da sa szen, se sza~ma a fcgMbb ifyen fe/teti

programnyeheknak Vafdszfntifeg tbbben kaptak m£r m&s progr&mo-
za'st nyahhaz kazauM krssz4mftdg£pukb6z. Sarrtmt tachntkat aka
d&iya nmcs annak hogy ezekat a BASIC-haz hasont&an a g$pbe be
dpftva Atutj&k. A g$pt k6du programoza'ssat kapcsofetban thz^ban
kelt tennunk azzal. hogy tabb neh&isaggaf jar, mint a BAS/C hasz*
ndtsta. tgaz ugyan, hogy egy jd ass^mbiaf-^dnor binokdb&n mag-
siabadufhatunk a ge'pt kddu prpgramoz^af /ird ka'nyelmeTteme'gitk
/afen:6s r£sz£tdt - az4n rank is tut m£g bdvan. Mmdan&kffidtt
sok otyan adatoi keif tudnunk g£pQnkr6it amntyak a BA$tC~haszn$t6k
sz&mara tanyagteianak. Esciteg a gap Aramkoratrf! ftC-rSt). fowtete
z£se°r&i ts pontosabb tsmerctakre ta$z szukstigttnk.

Mi/yen ai6nyoket varhatunk 9 gept kodu pragramozAst&i

?

Eis&sarban azt, hogy a gepi/nk mrnden bvdpheit hardvcr
feh&rdse'ge'r kfbaszR^ihat/uk. Ez d/taiAban a g£p es a kutwlag kozbui
kapcsoiattarta's vanatkozas^ban i®tentds Egyas programjamk vafd-
ban gyorsabbok fasztwk - g4pi kddban is kdnnyO agyetteft, lassu
programot frnr. Gapi kddban magreheijuk, hogy agyos re'szteva'k&nv-
s6gak meQQfda$£ra stamunkra kadisezdbbnek tun6 utat vafosztunk,
mint a BAS/C interpreter tervez6i wndk.
De semmikdpp se feledjuk: a g&pi kdd nem csodaszer! ZX81
gepunk g6pi kdddaf ingerelve sem fog 16 szintu finomgrafik£s k6p-
emydt adm. Ne fuzzunk hozzS csalfa rem^nyeket - de akinek van
kedve, ideje, jojjon! LAssuk a medve'i!

Cikksorozatunkban a Z80 mikroprocesszorrdl iesz sz6.
Nem, nem nyomdahibaf Valdban Z80, 6s nem ZX80 vagy 81 - azok
szemelyi szamltbgepek - igaz, mindkettfi Z80-nal mflkodik, az a ielke.

De ZSO-rtal dotgozik a ZX Spectrum 6s a HT J060Z is Ei m jalentu
hggy ezaknek a gepeknek fcozos a gepi kddu nyelve De ugyanezt a

nyelvet faesz^h az AIRCOMP. a Boscoap gepe is. meg a mastariaban
piacra Ssemia PRIMO, Ez azt jelenten^ hogy ha mar a BASIC piog-
ramok nem csGreberGlhetflk e g^pek kozdtt legalabb a g4pi kddu
programok atvefietdk? Stijnrjs P a gepek is ligy vonn-^k ozzol mint az
emberek: lehet, hogy egy nyelvet beszelnek, de att6l meg el6fordut,
hogy mindenki mast akar mondani - vagy ami m6g rosszabb, ugyan-
az a sz6 vagy mondat egy mds kornyezetben m^st eredmSnyez, m^st
jelent A tovabbiakb6l ennek is kiderul az oka,
Maga a Z80 mikroprocesszor egy eleg nagy tudasu, sok mOveletet
ismerG „szamft6gep". M6g saj^t betso memdriaja is van. igaz, csak
208 bit (nem byte!), amit a programozd kozvetlenul hasznalhat.
Egyik gya>t6j3nak lefrasa szerint 1 58 mOveletet ismer, de birtokomban
van egy olyan lista is, amelyen tobb mint 650 utasltas szerepel - de
m6g ez sem teljes: k6t sorozatot .,nem hoztak nyilvanossagra". A ZX
es Spectrum kezikonyvekben levfi lista 256 sorban tartalmaz 1-3

utasrt&at Most meJyik kjadvanv^ak van igaza? Az elfrasukrol e!-

tekinrve. taEan mindegyiknok. Bizonyos utastta'scsalAdot az egyik
lista egynek szamol, a misik pedtg idtelesen feteorol/a. De ez egybon
l6 hlr 3 g^pi kodot tanuloknak; ugyes csaportos^sban egvszerre
nagy ..csalSdoi" lehet rnegjegyezni.
KfVLlrfiJ nezve a 280 egyetian. nam is olyan nagy mareiu tC; kb.
5,3 cm hosszLi, 1.5 cm szfifes. 40 laba van, Belsejeben egv k<s szilf-

criijrilapocskfir nehany tizezer tranzjsztornak megfelelO kapcsoJas
talalhaio. Az ember azt hinne. hogy ez a sok kapcrsoi&si eSem epp
hogy elfer a tokban - da rem fgy van 1 IC tulajdonkeppan mas okok*
Boj «lven nagy Mvulrdl £pl r holeadas, meg a labak is szabveriyfogla^
Fatba c&ailakoznak, sib.) az & bizonyos morzsa fel negyietcentimeteT
Sines 1

Miert van 40 Icib? Ezek kozul kett6 a t^pfeszultseg (5 V), egy az Ogy-
nevezett orajel (n6hany milli6 „negyszog jel" masodpercenkent).
16 labon kiild ki olyan jeleket, amibfil a hozza kapcsol6do, pL me-
mbria-aramkorok megtudjak, melyik rekeszukkel akar dolgozni a
Z80, 8 labon zajlik a rendszeres adat-cserebere. A tobbi kivezeteseken
fontos vezerlfljeleket ad/vesz a mikroprocesszor. Peldaul meg kell

mondja: memoria vagy input/output egys6g az, amive! foglalkozni
akar, frnr vagy olvasni sz£nd6kozik stb.

A Z80 mikroprocesszor masodpercenkSnt ne"hany millidszor meg-
vizsg^lja a fabain Iev6 feszultsegertekeket (ezek jelentik szamara a
kulvilag ingereit), s a kovetkezo piltanatokban ezektCI fuggoen vegzi
tev^kenyseget. Ennek eredmenyekent egyes kivezetesein „magas"
(tobb mint 2,4 V), vagy „alacsony" (max. 0,4 V) feszults^g jelenik
meg. ^Amikor bekapcsoljuk gepunket. vagy amikor megnyomjuk a RES.
gombot, a Z80 egy erre szolga!6 laban erzekeli: most torolnie kell

regisztereit (kis bels<5 mem6riarekeszeit). tobbek kozott az ugyneve-
zett .,program!epes-szaml^il6t" (PC: Program Counter). Ez sza-
munkra azert ^rdekes, mert a Z80 minden utasltas vegrehajtSsa ut^n
a kbvetkez(5 tev6kenys6gbe kezd"
A PC tartaJmat a 16 cimvezeteken a kapcsol6d6 aramkorok tudoma-
sara hozza, megfelelo vezetekein bejelenti. hogy membriabol akar
olvasni, majd egy kicsit va>. Ezalatt a mem6ria^ramkor (IC) felebred-
het, tudomasuJ veszi, hogy hozza fordultak, 6rzekeli, hogy ir6 vagy
olvas6 muvefetet kell vegeznie, s azt is, hogy melyik rekeszerfil van
sz6 - ezt mondja meg a 16 clmvezetek. Indulaskor a Z80 allapota
azt jelenti, hogy a 0 cimu mem6riarekesz tartalmat kerdezi. Ennek
megfelelflen a mem6ria^ramkor a 8 adatvezetekre Irja a 0 cfmu reke-
sz^nek tartalmat. Most ismet a Z80-on a sor; ezt a jelet mint az el-
v6gzend<5 utasftas k6dj^t ertelmezi, s hozzakezd annak ve'grehajtasd-
hoz. A tovSbbiak term^szetesen attbl fuggenek, hogy mi volt a be-
olvasott k6d. Akit erdekel, hogy gepen mi is ez az els6 kdd, kerdezze
meg g6pet:
PRINT PEEK (0)
Termriszeresan most nem alacsony es magaa tesziilts^gertekek ielan-
nek rneg a keperny6n. hanem egy 0-26& kozotll og^sz szAm Dg ez
mar a BAStC tuiajdonsaga - pontosabban a PEEK fiiggvenye ^
amely a mem6riarekes?ek tartalmat rmndig ugy |e|/i ki, mmtha az
ege^7 szamot jelentene. a 0-255 szamkorbdl Aff6l p«rsz& szo srncs.
hogy a ZG0 ebbe belokeveredna: fl most utwftast var< akkent is 6rt«il
mezi a beolvason jelat. Pars^e a BASiC-can 15 fehetne egy oly'

fuggveny, amely nem Svram. hanem utasitasertelmezesbon fajii vj&sip
a boolvasott jalat. s6l azt is frhatna ekas magyar nyeivan. de ez
nnm szokas N^kunk persze ez mojj hianyzik Masai, is |anrtk maf
fgy - meg is frtak mar nem egy ofyan programot, amely ha nem is

magyHrul, |dt nam angoluN de legalabb angol fovtdftesekitel kNria.

hogy mn jelent az egyas memtirrafekesaekben levfl iaL ha utasitbs-
kddnak tekinti a processzot Az ilvarr programokat nave^ik disassemb-
ler' nek. Egy ilyen program tfthflt gepi kodr6l angof rdvidFteseket
, i^$znelo ASSEMBLER -re fofdlt. Ez mar kozelobb all az emberhez,
meg leher s/okns, Egy dtsassembier birtokaban sokat tanufhaiunk a
profi programoz6ktol, elleshetjuk muhelytitkaikat, meglejthetjuk
- id6nkent eleg faradsagos munk^val - hogyan dolgozik a gepunk.
Sajat gepi kodu prbbalkoz^sainkat egy assembler-editor program
seglthet a geppel megertetni. Akinek ilyen programok nem allnak
rendefkezesere. azok is kovethetik sorozatunkat. A kovetkezo heten
azt mondjuk el, hogy ilyen csodaprogramok nelkul, egyszeru eszko-
zokkel - igaz, egy kicsit tobb munkaval - hogyan kbzbfhetjuk ge-
punkkel gepi k6du utasltasainkat, Addig szfves turelmuket kerjuk.

Sztkeiy Jenff

Korunk iparanak

fego/csdbb ,,nyersany<jga'

a chip I

iMwitifiicMiiti Milium jgNius



I

issiski<>S«i-L

1M08X

PROP - UNPROG

Linearis Prograrnozasi Programrendszer

A ludomanyos muszaki relhasznalasoktQl az

ipan-gezdasag* ddnt£seken at a mflzflgazda-

sagi alkalmazasokig gyakran merulne-k fel

oly-an feladatok. ameryflk - Jegaiabbis fcora-

Iftfllog - adott linearis folti&tel -rendszart

kielegttfi modelleJ lelrhatbk Myenkor altata*

fran a rendszert jsHeitizG MvA!toz6knak" olyan

'tea kell megriatsrozni, amelvek az adott

fb«etel-mndszer toljesftesSn iuf egy ugyan-

csak linearis ceJfiiggvdnyt optima I is {maxi-

mum vagy minrmum) erte'kre allltanak be.

Az in emlftett kriteriumoknak megfeleio" fe1-

adatokat nevezzuk linearis prograrnozasi fel-

adatoknak.

Mivel mar kozepes nagysagrendu feladatok

is (ha pi. a valtoz6k es a feltetelek szama

kulbn-kulon 40-50 koruli) igen jelentfls sza-

mftasi munkattesznekszuksegesse\ korabban

nagyszamftfigapeken vagy legfslj&bb mini-

szamft^gepakan futtattak linearis pTfjgramo-

zas> feladatokat. Ez eleggS kottsegess6 toito

az dyan programok tejfesztaset es futtatasat

is. A professionals szemelyi szamitog£pek

has^nalata szamos tufajdonsaga (pi. kfriyel-

mes, olcsb az uzemeltetese stb.) miatt ezen

a teruleten is el6nyos. A linearis programozas

alkalmazasat szemelyi szamft6g£pen is lehe-

tovetevo" PROPtLINPROG programrendszer,

olyan kozepes meretu feladatokhoz is hasz-

nalhatd, amelyek eddig csak nagyobb g6pe-

ken voltak futtathat6k, A programrendszer

krdolgczasakof a szerzAk - a Budapest i M0-
5zaki E^yatarn fizikai Intezetenek munkatar-

e- - kulonos sulyt helyeztek a k^nyelmes.

L. *yen javlthatii ad atbe adas megval6sft.fi

-

saTa. £s a felhasznald szamaw mmel kelleme-

sebb amber^gep interface kialakftasara vala-

mennyi program eseten Ennek megfeleitien

a azamelyr szamftdgeVp eltinyeii kihasznalva,

a programrendszernek azamos ulyan szolgaJ-

tat as a is van. amelyok a nagygdpi kornyezet-

ben altalaban nem adottak.

A hajISkony magneses lemezen tarolt prog-

ramcsomag a kovetkezSkben felsorolt r6-

szekre tagoltidik.

Szolgaltatfisi programok
(TERMIN, DISCIN)

Az adatrogzite^sel kapcsolatosak. lohetflv£

taszik a gap konzoharol dialdgusban vslo

adatrogzitest. ilL a magneses Jemezen tarolt

adatok elfikeszT^set a megoldri pro g famok
szAmara, A program igan kenye!mes_ adal-

beadast biztosSt, es a dialdgys ku Ion bozo" fa-

zisaiban msndig larietGs^get ad a javitasra,

Lanyeges bsadasi hsDa ysstan pedig - pi.

ha a szimplex tablazat rnegengedeti mfiraifit

tdl^ptuk - hibauzenetet kuld a led pern yfire,

Megold6 programok
(SSOLVE. DSOLVE, RSOLVE)

A haromfele programot a feladat tfpusatdi

fuggCen kell alkalmazni. Az elfikeszltett fel-

adatot a linearis programozasban ismert

PRIMAL- vagy K^TFAZISO-SZIMPLEX.
DUAL-SZIMPLEX, ill. MODOSfTDTT
SZIMPLEX mbdszerrel oldjak meg. A meg-
engedett maximalis szimptex tabla 3000
dupla pentosan kezelt elemet fogad el, ki-

v6ve a m6dosltott szimplex mddszeres elja-

rast, ahol a szimplex tabla legfeljebb 1800
elemet tartalmazhat.

Informdcids anyag

A programrendszer futtatasahoz sziiksSges

informaci6kat tartalmazza. Ez k^pernyfin,

vagy nyomtat6n barmikor megjetenfthetfl.

Linearis prograrnozasi rutinok

A linearis prograrnozasi meghajt6rutinok

szubrutinok forrasprogramjai, valamint a

sziiks^ges inicializal6 oszlop-, sorkivalaszt6

6s cser^l(5 szubrutinok gyujtem6nye. Ezek

megadasa Iehet6v6 teszi, hogy a felhasznal6

onalldan, sajategy^ni igeYiyeinek megfelelfien

is osszeallfthasson specialis programegys6-

geket.

A szubrutinok gepi nyelvre
fordftott konyvtdra

A felhasznald onallb programk6szft6set meg-
konnylti. A programcsomagot Ogy alakftot-

tak ki, hogy mind a kezdfl felhaszn£l6t, mind

az ig^nyes alkalmaz6t a leghatekonyabban

6s Iehet6 legegyszerCibb mbdon segfthesse

munkajaban.

Felhaszndldsi lehatdsdgek

• J6I alkalmazhatb kis es kozepes meretu

feladatok megoldasahoz

• programfejleszteshez 6s programszegme'n-

sek belov6s6hez nagyobb meretu feladatok

eseten

• felhasznalhat6 seg6dletk6nt a linearis prog-

ramozas oktatasahoz 6s gyakorlasahoz.

A kovetkezfikben Iathat6 futasi lista a

PROP-LINPROG rendszer hasznalatat mu-

tatja be egy 4x7-es meretO altalanos linearis

prograrnozasi mintafeladaton. Dial6g adat-

rogzltes utan itt a k6tf^zisu szimplex m6dszer

kerul alkalmazasra.

EI5sz6r az adatokat a TERM IN program seglt-

s6g6vel a kovetkezfik szerint dia!6g m6don
rogzftettuk.

Ezutan az ilyen m6don (vagy editorbanj rog-

zftett adatfile tartalmat a DISCIN program

beolvassa, a vegrehajtd programok altal ige-

nyelt sorrendbe rendezi 6s a rendezett for-

maban kiJrja a szimplex tablat, majd az ada-

tokat binarisan tarolja. Ezutan kerul sor a k6t-

fazisti szimplex m6dszer (SSOLVE program)

alkalmazdsara.

SIMPLEX-TABL0 BEftDAS

A FELADAT NE^E? * TEST

A BEADQ NEVE 7 * KUGLER S-

DATUM' * 1963.JUN.23

A VALT02OK SZAm? *4

a** A VALTOZO-NEVEK BEADASA KCMETKEZIK
1 . VALT020 NE^E? *X1

2. OALTOZO NEVE? *X2

3. VALTOZO NE^E? *X3

4. VflLTOZO NEUE? *X4

*** JAV1TAS? «» <NEM:CR 1GENiS0RSZ>

A RELAC 1 OK (SOROK) SZAMA? #7

*** A RELACIO-NEUEK BEADASA K0UETKEZ1K «*
1 .RELACIO

ERTEKE - 10

Yl { 10.0000DO <1), > (2), - OH

2. RELACIO

NEVE i « Y2

ERTEKE - 0

Y2 < 0.000000 (| > , > <2>

3. RELACIO

NEVE i # Y3

C3> k

1 .VALTOZOJX1

2. *JALTQZO:X2

3. UALT020tX3

4 1VALTOZO:X4

EGYUTTHATOJA- »

EGYUTTHATOJA- »

EGYUTTHflTOJA" *

EGYUTTHATOJA- * 1

ft«* JAVITAS? ** (NEM t CR 1GENiS0RSZ>

• »• A CELFUGGUENY BEADASft KOVETKEZ I K ***

A CELFUGGVENY NEVE' #ZMAX

2MAX ERTEKE? *

1.VALTOZOiXJ EGYUTTHATOJA- * 2

2. VALTOZOiX2 EGYUTTHATOJA- • 2

3. VALTOZO iX3 EGYUTTHATOJA= * -1

1.VALT0Z0:X4 EGY LITTHATOJA— * I

#** JAVJTAS? *** C NEM : CR lGEMaSORSZ)

FILE-NEV? *

TESTDEMO

DATAFILE: TESTDEMC.DAT 0. HAJTASON MEGNYJLT

• TABL0 KIIRAS^ *** ( NEM : CR I GEN I 1)1

SI i MJTASTEC-HNIliJtl M ELlFWtIT JUNiu-S
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FalviJigosftfstad:

Sci-L
Vevfiszolgdlat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

TelefonszAm : 260*000
Telexsrfm: 22-4690

***********
_1NEARIS PR0GRAMOZASI FELADAT

TEST
KUGLER

DATUM : 17B3.JUN.25
OALTOZ HK SZAMA: 4

SOROK SZAMA : ;

TaBLO MERETEf 45
>= REL.= 5

REL . = 2

= REL . = 0

, ZNAX : u OOQE+OUl ! 2 0 0 0 E + Ci 0 OOOE+OO

!

-i

.

oooe+oo : OOOE+OO J

: Yl : 1 QUOE+Ol : > i 2 OOQE+OG ,
-1 oooe+oo : u .oooe + oo : I OOOE+OO

!

[ 6 : Y2 \ 0 oooe+oo : > : 1 OOOE+DG 1 COOE+001 -2 .OOOE+OO

I

1 GOOE+00

!

i Y3 ; j QQOE'Ol 1 > ! 1 QOUE+00 ! 0 OOOE+OO

!

o .oooe + oo : 0 ooe+oo :

! a : i 4 : 3 oooe+oo ; > i 0 QOOE+00 1 OOOE+OO \ 0 .DOOE + 00

!

0 OOOE+OO

1

! 9 : Y5 ! 5 OOOE+OO ! <

;

G OOOE+OO ; o ODOE+DO

;

1 . OOOE-t 00 ! 0 oooe+oo :

: i o : ya O0QE + oo : <

;

0 OQOE+OQ 0 .OOOE + OO

;

0 .OOOE + OO

!

1 OOOE+OO

1

; i l : Y7 : 3 oooe+oo : >

:

.DOOE+00 ; o OOOE+OO

1

0 .OOOE + OO

I

1 oooe+oo :
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B1NARJ
MINT

SAN TAROLUA AZ 0 HAJTASON
TES T DEMO . DAB FILE

FI LE-NEV rj

TEST DEMO

DATAFILE: TEETDEMO.DAT hhjtason megny r lt

LINEARIS PRQGRAMOZASI FELADAT

CIM:
BEADO:
DATUM

:

TEST
KUGLER S..

1 983 . JUN .25

SIMPLEX MODSZER

*5 ELEM VAN A TESTDEMODAB FILE-RAN

A VALTOZQK SZAMA: 4

i=, 5 <=: 2 =: 0 RELACIO

EPS.= S.OOOOOOD-14

I 7 ER^=

I TER-

1 T E R -

I TFR-
I TER-

GZL .

OSZL . X4

ELSO FAZIS KEZDETE
SOR= f5 MAX.
SQR= YA MAX.

k>EGE AZ ELSO FAZ I SNAK 1

GS2L.= XI SOR= Yl MAX.
SZL.- X2 SGR= Y2 MAX,
OSZL.=^ Y5 SOR= YA MAX.

'-'W OPTIMAL IS MEGULDAS

-5 . 030DOOD+CO
-3 . OOOOOOD+OO

5 OGOOGOD+00
1 . 300000D+0

1

1 375000 D+O

I

1 ,375000t)+0 1

PRIMAL MEGGLDAS

= 5.500000D+00
= 5 25000DD+0Q

^ 3.QO0O00D+OO
= 2.00QOC0D+OO

HARDVER-, ILL. SZOFTVER KORNYEZET

A programrendszer hasznalatahoz szukseges hardver konfigurac'o

• M08X professzionaiis szernelyi szamitdgep alapkiepit^sben

• nyomtat6 (MP80)

• a programcsomag FORTRAN nyelven k^szult, es a PROPOS-8
operaVi6s rendszer alatt futtathato.

Az SzKt a programterm$keird! a Magyar Elektronika cimd lap'oan is

rendszeresen jelentet meg ismertetdket f

1



A draga penzen vdsardlhato szarnfrogapas programkazalLak
sok fejtoresre csabitanak; hogyan lehetne ».biztonsagi tar-

tafekot" kdsziteni nehazen beszerezheto programjajnkrol ?

Az a tapasztalat. hogy meg a injgraua&zabb vedelemmet el-

latott propramokrol is keszuJ elobb utobb v&Jarnilyen ma
solat r megpadfg gepen keresztul...
Ku1 olvflsdnk a szoftver ertoknek ajanl seoitseget, Az i\\

leirt otleTek talan rongaljak a szsmfit. kallametlennd teszik

egy program masolaiat. de meg nem akadalyozrak. Kbzro*

orvas6ink T ugvanis a SPJRAL program onmagaban, mint
LOGO - program is ROSSZI Helyesart (termeszatesen) Igy

van: ( A bairaskor vigy&zzunk a szdkozdkre. A kett&spont
,.tapad" a vaJtpzonauhaz. agy^bkdnt a szokcz mindig kote-

ELJARAS SPIRAL OLDAL SZOG UJRA
QHRNE
ISM UJRA
ELORE :OLDAL
JOB BRA ;SZOG
LEG YEN OLDAL OLDAL +

2

ISMVEGE
VEGE

Ttsztaft sxerkesztostig /

L&pjuk 1984 marcins J~i szSmanak Posta rovat&b&n 0/vestam.
hogy a ZXST-gyei megrajzait kep kiviheto kaz&ttara kesdbb
vis$zaofvashat&. Ezt szeretn&m megtudni, hogyan tortenik

Gyapjai Jdxsef, 6000 KecskemSt, Rakaczi ut 26,

A programban a kep kirajxo1£sa utani sarba irjuk

PRINT JNDfTSD EL A MAGNOI FELVETEL ALLASBAN"
PRINT ..NYOMJ LE E6Y TETSZOLEGES GOMBOT"
PAUSE 4E4

SAVE „KEP"

Ezuian a program terszolegesen folytathato Lenyages, tiogy
ezak az utasitasok a pragramban szerepeljenek. sorszafnmal
- kezbot adua ugyanis tor Ilk a nagy faradsaggat kirajzolt

kriptft A yep lermeszetesen nam tud magyarul, KEP halyatt
barmi label a niv. A ZX ugyanis mindig. fcivetel ndlkuj fcf-

manti a kopernyot is. Ez fculondaen rovid prngramnai gazda-
sagtalan - as iires kepernyonel felesleges is, A kimentatt
program, adatok as kep visszakiifriese LOAD" ' szokas szermt
Ne fepodjunk mag; a programbo) kirnontatt valtozat azonnal
futni kezd, Ne fetejtsuk el foeatlftani a magn6tl

Qivastam a BfT LET egyik szamaban, hogy a COMMODORE
64-esan ki lahat cseretnr a karakterakat. s azt is fartam, hogy
ax SINCLAIR g4pan m#g kdnnyabb. KSrdesam A NT tOBO
Z-n hot vannak a karaktereket fsfrd bytokt s hogy azakat
hogy tudnank kicser&nt

Kov*csZoMn Papa, Bez+ridyu. T.

Tapasztatatbot tudjukr hogy tobb di$kprogramozdt fogtaf-

koztat az a problama, hogy hogyan ved/e program/at a kiv&n-
cstskpddkttiJ, Mi #rra szerBtnSnk uehAny otietet adnL SojnOs
&ddig csak MT-vet es A&CSQ-nat tudiunk kamatyabban fog-
iatkozm, ez&rt ehhez a kat gepbez tudunk csak tippakat adnt
P&ld&ut hogyan fehat HT-ri lefiftani a BREAK-at, vagy hogyan
lahat sorokat ..aituntatm "? A POKE 165 bapotyog&sa
man a programokat csak a SMfFT-BREAK-kaf lahat laaiU-

tanL de a POKE 16396, T$4 utdn csak a RESET marad, A sorok
«ntatexa ann&J vatamivof banyo/uftahb. Efobb be keU

Bint a jorf, ma/d a kovetkezS njodon katt aditdfnr' az „X r "

*ntytt megnyom^sa ufin fennek hatasdra kiirfa a sort,

4s curzort a sor vSgSre visit) egy kettospontot 4s cgy REM-at

keif bairni. inajd annyiszor heit a SHIFT- tet 4s a vissz/tnyifat

megnyomni egyszarra. amig a curzor a sorszim efsS szAmaba
nem jut. Ekkor attrtyi SPACE -t kef/ nyomnh ami eltunteti a

&ort. A Ifstai mag az is zavarossd tebeti, ha az etozS modszert
kiag&szitiuk hogy az rnzert uztimmodho! SHIFT•fafafe' nyiffat

„szaffunk kt", Ezt tdbbszdr ienyomva a tista osszavissza fog
ugrattti. ABCSO-on safnos nines ekkora „ fegyvertfirunk \ da
remefem* hogy nShanyan m£g kieg$szitlk. A DtM A(-1)
hat&s&ra a kipernyo kivhfart. m&fd kitorft a program ot

A CHAIN KS utan a program ERR 21-gyef ieatf. majd a/tunik

Hovacs Tam&s Weisz Tama's
1027 Frankel Leo u 8 1 077 IVlajakovszkij u 95.

Kedvea 0Jvas6k !

Roviden as egyszerG magyar sztenygel szolua: ,.£gtink r mint

•
iT -a folytatasl Onbk is Ismerik, Mult haui BfT-LET-unkban
kuk rtami tr^talkozassal korltva a LtiGti-LOGO cimG

hfbaigazitasunkatH Azutan keveshe trefalkozb (eveleket, tela-

fanokat kapturtk P amelyek lanyego, hogy programunk Igy sem
mukddik, Nos kemany munkaba fogtuk SZEKFU ANDfiAST r

aki mindanarnri megprobaU bannunket rabeszalni. hogy k(S-

zdljiik la a taljas progriimot alajatol a vag^ig, mart akkor
biztos h hogy nam lesz vela gond. A rahaazata^nak nam anged-
uink - nam Jeven annyk heiyunk - Igy hat btboros arccal k^-
runk ujabb olnez^st az oluas6ktdl as kozolluk az ujabb hiba -

igazitast. Egyuttal magyarazatkent hadd mesaljuk el Onok
nek, hogy ugy tQnik, agy program tobb I^pcs6ben torten6
kozlisa nabazabb dolog. mint bittuk volna. Mrndeno$ctra 18-

nultiagos eset szamunkra. Siztatdsul meg annyic. hogy elobb
utobb azert heiyet kerCtunk arra is* hogy a taljas CSM LOGO
listat osszafuggoan lekozdljukf Csak tartsanak ki I

LOGO LOGO - Folytatas a BIT LET B- ban magjalantakhez

bfiU FOB A - 1 TO 30 f nlti.

HETUft«
IF a*/ TO 3-f - «£L.T I « TH£H t.FT Mf^WKB » tXJt tU

A »*5rtjar m. '*VfiO£ " strlrix trtftHciie.*^! r** Jfrxfidllc u«'

U'jO ir H$y to w =.
<rvaM T<irn sim ej.;aras' 2 go tq

3EEH*vL5ZT0
IKiO-aB tor io^l«i(l6
11W VJ TO X10O
I7ZO FOiH A > ^ TO UEJH AJ ! If Al /A/ . - - THEN LET At -

AJ/A^l TO { : LET ijt>RH053J - 5<}ra«3&i - K \ 1C3 H30
17JQ tOH A - \ TO IJEH AJ ; IF A*^-^ n TTiEff LET OS =

A»/ TO A-l/: L£T E .'£USZAJtA, \f- UUI Pt»$OflHDSS£*t 1

LET BJ-H*t"/7 Hiftkua/": LE."5" TO 'U LET i tU G IAMA

,

YD 1} - Tit : 00 TO 17*0

Mival a javkasok nelkgl a SPIRAL program gararvtfiltsn al sam Sajnos. a HT 1080 Z gopon a karakterek nam valtoztathat6k
indulhatoti. utolso trafankat csak gondolatban alvazhattak mag szoftver uton.



Kovetkezo szamunk juNu* 24 in [Ots4iik nddig i»

nern nyerhet, fgy szuksegkeppen

Mint arra val6szmuleg sokan rajottek, a pdnzek helycser^jet csak egytelekeppen lehet elvegezni; a Jegrbvidebb" lepesszSmot a feladat

rtehozftSse irdok6bon k^rdo^tiik. Ha minrJkGt oldaton 6 helyett4 dt) p6nz ail. akkor a c&eret (n+ 1 J
2— 1 = n2+2n IGpGssel ieh&t4lv£gezm.

Ami a k^rtyds feladatot illeti; bizony a helyes v^lasz az volt, amit multkor is kozoltunk, hogy aki nyer<5 helyzetben^iafeff^ptakeppen
nyer, mindegy hogy mit I6p. Ez egyszeruen annak kovetkezmenye, hogy a litek veges (ez egyszeruen bitfyfffe^^ IsTiofly az utols6 lap

minden lepesnel biztosan feJfordul. S^J^I
fgy a megadott helyzetben a kezd<5 jStekos minden lepese utan egy utolsd fap szme^fiAdpes%l»h#t r

(a vegess^g miatt) a masodik nyer. _ ^3
Tobb videki olvasonk szemunkre olvasta. hogy mekkora igaz^qtajan^a^lt aQitgeff-nyerC pSIycizat velCik szemben. Hiszen egy videki

olvas6 hallatlan nagy h^tranyban volt a BNV-sorsolasoiJa*ri^pBief#^57fmben, akik jatszi konnyedsGggel megengedhettek maguknak,
hogy minden nap kimenjenek 6s bed ob j a naly^g^g^p jjfcjlM^mMQ elnyerese erdekeben. Videki olvasoinknak nemi igazuk ugyan van,
de ezt nem nekunk kellett volna c fm&jffukllRAdi rR fMQ - T gy£rt6 es forgalmaz6 MICROKEY-nek. A paly^zat felteteleit ugyanis 6k
aJlapftottak meg. Mindazon^jte||^g^$|l^eTO borodott olvas6inkat megnyugtatni, hogy mindaddig, amig Magyarorszag lakosainak otode
Budapesten lakik, minden elflHzWifreszteles, miszerint ,,egyenl<5 es^lyek", - „mindegy, hogy vedeki vagy budapesti" - „ nines hcitranyban

aki nem f<5va.rosban .

" - mindez hamuka! Sajnos aki a f6v£rosban lakik. egy sor dologban elfinyt elvez! Ezt lehet tudcmasul venni, s lehet

miatta felh^borodni. de ez egyelore fgy marad ! Ez a szerkesztfli velemenyunk, s ezen valtoztatni nem all m6dunkban ! Mindenki. aki

ennek ellenkezSjet allitja - mondj^k meg neki - ,,hazudik".

Hat bizony az 6sz Peterdi mar minden bizonnyal megvalt 6sz fejetol, hacsak Artur. i^azsogtalfln kirfily t£v£n f fgerete ellen^re mjgj
kegyelmezett neki. Ez mar csak azert is lehetseges, mert 6 Jgy valaszolt B kirflJynak;

,,Uram, kiralyom ! Megflszult fejemet kezedbe ajSnlom, de meg ha feln^gyeltetsz. akkor aem tudom megofdanifl fy^|tol
kis lefejezes igeretevel a hcitam mogott. Azonban mentsegemre szolgaljan hogy a vifdgon nines 6* n iflfrrf^fejyaWfe aki ezl

a feladatot - akar hosszabb ido" alatt is - megoldana\ IVl*^^^
Ennek bizonyit^sara gondoljuk vegig a kovetkezot! Uram. a Te jobb oldaJadon ill aJaiH|ajte« az ofJob o3dal£r> egy lovag, ma N Otis sgy
udvarriuSyv, a Igy tov^bb felvaltva, mlg elarkszunk a baJ oldaiadon ul5 u^Mj»pft y

ijjtfcJroen 51 f&rrindl van 1-1 sarleg. s <r 51 hoigyn^l
a m£sik Bl- Egy ^tad^akor k^t ember ad St 1-1 serleget val am e|yil^ifcrrC^y^nWTvabv 1 ember 1 *et 1*et mindket s;omsz^d|Anak). fgy

a holgyekr^l levfl s&rletgek azama vagv 2 -vet nfl (2 fgriLaMJ GB^Bfirllgei 2 bblgynek), va^y 2-vel csokken (2 ferfi adott h\ 1-1 serleg"'

2 ferftnak], vagy nem valtozik (1 holgy H M^y8wa>i*gSi a szurm^adidnak. <gy 1 ferfi ea 1 holgy kap serleget), Tobb eset nine*
Igy a holgyekti^l levi serlegek cAma niWfcplftJs^vaiiozik. 0* tedetben 51 ez a szam, s Te uram, azt akartad, hogy a v£gen 0
legy*n r vis-:oni rMivSnval6. hogyfl^6"WpTWoa sz^mokkal viltoztatva sohasem jutunk el a 0-hoz. fgy h^t uram rem k6rek tobb idflt. vedd
nyugodtan a feiemeL" ^ "

Lapzartakor a megoldasok „6z6nl^se" szerkesztfis^gunkbe meg tart!

E&V, egy

A zs^kbamacska ezuttal nem a feladat megoldasanak
leadasi helye, mindossze a nyeremeny. La punk
eddigi hagyom^nyathoz szerkosztdi etveinkhez
hiven azonban nem akarunk irport hinteni", igy
bevaUjuk ; ezi^ttal nam szerkesztfii fogas f nem is izgato
t!tkol6dzas miatt hirdetunk zsakbamacska palyazatot,
hanem egyszeruen azsrt, mart lapunk nyomdaba
adasanak piManataban meg alk&pzel&sunk sines,

hogy rni lesz a kovetkezd nyeremeny I De bizunk a ...

(nam is tudjuk, hogy ktben da bfzunk), s ugy gondofjuk,
hogy mire bekiildik megold£saikat, lesz mit kisorsolnunk
a helyes megfejtfik ktizott I

A Zsdkbamacska feladat nevdhez illGen zsakban
macska - illetve macskak:
Zsakunkban van ny ole feher P bt fekete ds harom tarka
rnac&ka.,.
Mi a ksrdes? - epp&n ez a kerdes. Tebat a^ On ok
feladata, hogy talaijanak ki mmel tobbfele folytatast,
feladatot. K©t kikdtdeunk van :

1. A feladatok logikai jallagQek lagyanek.
2. Mmdegyiknek egy-egy szam fegyan a magoldasa,
Mindegyik faladatboz kozoljak a m&goldast is 1

A legjobb feladatokat kitalalok nem csak az
- egyelore zsakbamacska - nyeremeny sorsolasaban
vesznek reszt, de elkepzelheto, hogy a tegjobb
feladi/anyok kozul nehanyat ujabb feladat kent
kdzlunk is!

8
5

4ft a l4v4Lr* f^lr^f auianj '

BokuTdtii ha td rid ft: jullu* tO.
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